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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

 

2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

VIZIJA 

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ – saugi, sveiką gyvenseną puoselėjanti, atvira naujovėms ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje auga 

kūrybiški, laimingi Kupiškio krašto vaikai. 

MISIJA 

Kūrybingo, sveiko, laisvo, norinčio mokytis ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymas. 

VERTYBĖS 

 Draugiškumas 

 Tolerancija 

 Kūrybingumas 

 Profesionalumas 

 Saugumas 

 Lankstumas  

VEIKLOS PRIORITETAI 

 Vaiko pažangą skatinantis ugdymas(is). 

 Saugios, estetiškos, turtingos edukacinės aplinkos. 

 Vaiko saugumas, sveikos gyvensenos įgūdžių diegimas. 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

Strateginis tikslas Strateginis tikslas Strateginis tikslas 

1. Užtikrinti ugdomosios veiklos kokybės pažangą, 

padedant vaikui išsiugdyti savarankiškumo, 

sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo, 

kūrybiškumo, aplinkos pažinimo, mokėjimo 

mokytis pradmenis. 

2. Garantuoti vaikų ir jų tėvų poreikių 

tenkinimą, užtikrinti vaikų saugumą, 

prevencinės veiklos efektyvumo pažangą. 

3. Analizuoti savo ir viso darželio darbą, 

įsivertinimo rezultatus naudoti užtikrinant 

savivaldos, socialinių partnerių, vadovų 

lyderystės darną. 

Programa Programa Programa 

Vaiko pažangą skatinantis  ugdymas(-is) Vaikų ir tėvų poreikių tenkinimas Duomenimis grįstas valdymas 

 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS: SSGG ANALIZĖ 

 

Išvados dėl tikslų ir 

programų 

Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai SSGG 

Ugdant vaiko savarankiškumo, 

sveikos gyvensenos, pozi-

tyvaus bendravimo, kūrybiš-

kumo, aplinkos pažinimo, 

mokėjimo mokytis pradmenis, 

palaikant tinkamą ugdymo(si) 

aplinką, užtikrinti ugdomosios 

veiklos pažangą. 

 

Darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Sveiki“ leidžia pastoviai atnaujinti ugdymo turinį, 

integruojant į jį tarptautinius, šalies, savivaldybės, darželio lygmens projektus. 

Stiprybė 

Daugėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Grėsmė 

Sparčiai vykstantis IKT diegimas ugdomojoje veikloje.  Stiprybė 

Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginiame plėtros plane, patvirtintame 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-74,  numatyta 

„Atnaujinti Kupiškio rajono  savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūrą, kurti dinamišką, atvirą ir funkcionalią ugdymo(si) 

aplinką“.  

Galimybė 

Dalyvavimas ES finansuojamuose projektuose sudaro galimybes darželio bendruomenei diegti 

ugdymo naujoves bei modernizuoti ugdymo aplinkas be papildomų išteklių, prisidėti prie 

darželio gerosios praktikos sklaidos. 

Galimybė 

Mokymo lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijai tobulinti, leidžia darželiui kurti veiksmingą 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. 

Galimybė 

Darželio turimų edukacinių aplinkų (koridorius, miegamieji, kiemas ir kt.) ir turimų išmaniųjų 

edukacinių aplinkų (išmanioji lenta, projektorius, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai) 

panaudojimas bei naujų aplinkų patirtiniam mokymuisi kūrimas – mokymasis be sienų. 

Galimybė/stiprybė 

Darželio veikla atvira,  susiformavusi, turi aiškius veiklos prioritetus, susiformavusios darželio 

tradicijos priimtinos visai bendruomenei. 

Stiprybė 
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Darželio bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė kuria prielaidas geram 

įstaigos mikroklimatui. 

Galimybė/stiprybė 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sudaro galimybes tobulinti 

ugdymo procesą, dalintis/semtis patirties. 

Stiprybė 

 

Kūrybiškumą skatinančių veiklų įvairovė leidžia plėtoti/puoselėti vaikų kultūrą, panaudojant 

individualius vaiko gebėjimus. 

Stiprybė/galimybė 

Darželio  el. dienynas „Mūsų darželis“ leidžia operatyviai bendrauti su tėvais ir darbuotojais, 

pateikiant naujausią informaciją. 

Stiprybė 

Užtikrinant vaikų saugumą bei 

prevencinės veiklos efek-

tyvumo pažangą, garantuoti 

vaikų poreikių tenkinimą, tėvų 

informavimą ir pedagoginį 

švietimą. 

Efektyvesnės bendravimo su šeima formos ir būdai padeda  vaikui ir šeimai spręsti ugdymo(si) 

problemas. 

Galimybė 

Nepakankama auklėtojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. Silpnybė 

Daugėja negatyvių socialinių veiksnių: daugėja socialiai jautrių šeimų, daugėja vaikų ir tėvų 

kuriems būtina teikti socialinę ir psichologinę pagalbą. 

Grėsmė 

Nepakankama pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams: trūksta logopedo, psichologo 

etatų.   

Silpnybė 

Sutvarkyta darželio teritorija sudaro prielaidas saugiam vaikų  fiziniam aktyvumui. Stiprybė 

Adaptacinė mokyklėlė „Pumpurėliai“ vienerių-dvejų metų vaikams, nelankantiems  darželio ir 

jų tėvams (globėjams) sudaro prielaidas palengvinti vaikų adaptaciją, pradėjus lankyti darželį. 

Stiprybė 

 

 Mokytojų gebėjimas dirbti su įvairių poreikių vaikais lengvina ugdomosios veiklos 

organizavimą. 

Galimybė 

Vaiko poreikių tenkinimą darželyje palankiai vertina dauguma  tėvų (2020 m. apklausos 

duomenimis – 86 proc.). 

Stiprybė 

Analizuojant savo ir darželio 

darbą, įsivertinimo rezultatus 

naudojant darželio veiklai 

tobulinti, užtikrinti savivaldos 

ir vadovų lyderystės darną. 

Aktyvesnė darželio savivaldos institucijų veikla leidžia tobulinti ugdomąją veiklą. Galimybė/stiprybė 

Informuojant, svarstant, tariantis darželio bendruomenė įtraukiama į darželio veiklos 

planavimą, svarbių sprendimų priėmimą. 

Stiprybė 

Vidaus audito rezultatų panaudojimas darželio veiklos organizavimui atliepia bendruomenės 

narių poreikius. 

ES struktūrinių fondų parama darželio infrastruktūrai gerinti. 

Stiprybė 

 

Galimybė 

Darželio savivaldos iniciatyvų skatinimas  sukuria prielaidas savivaldos ir administracijos 

veiksmų dermei. 

Galimybė/stiprybė 
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Strateginis tikslas Efekto kriterijus 

 Užtikrinti ugdomosios veiklos kokybės  pažangą, padedant 

vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, 

pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo, 

mokėjimo mokytis pradmenis, palaikant tinkamą ugdymo 

aplinką. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą, dalis 

Programos pavadinimas Vaiko  pažangą skatinantis  ugdymas(is) 

Bendra informacija apie programą Tai tęstinė programa. Ji įgyvendinama vaikus ugdant pagal Kupiškio vaikų lopšelio-

darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Sveiki“ ir  Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą. Į šias programas integruota Tarptautinė vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, socialinių ir emocinių kompetencijų 

lavinimo programa „Kimochi“,  Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veiklos planai, Universalioji 

sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa,  

Etninio ugdymo gairės vaikams „Po tėviškės dangum“, Etninės kultūros ugdymo 

metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, 

sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“, projektas „Žaidimai moko“. 

Programos tikslai. 

Tikslų įgyvendinimo uždaviniai.   

Uždavinių įgyvendinimo priemonės. 

Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.) 

Laukiamas tikslo įgyven-

dinimo rezultatas  (siektina 

vertinimo kriterijaus reikš-

mė) 

Tikslo įgyvendinimo 

laikas/terminas 

1. Tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant 

ugdymo(si) turinio kaitą, šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

Vertinimo kriterijus (rezultato) Veiklų, kuriose bus 

naudojami netradiciniai 

metodai, aplinkos, skaičius 

bus 10 % didesnis negu 

2021 m. metų pabaigoje. 

 

2024 metai 

 Kompetencijas ugdančių veiklų 

skaičiaus didėjimas (proc.). 

Uždavinys:  Diegiant ugdymo turinio inovacijas, sukurti 

sąlygas vaikų bendrosioms kompetencijoms ugdytis. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Vaikų, pasiekusių bent vienos 

kompetencijos pažangą, dalis (proc.). 

Priemonė: įvairiai ir lanksčiai organizuojamas ugdymas;  metodų, formų, būdų,  aplinkų įvairovė. 

Priemonė: Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ veiklų 

įgyvendinimas. 

Priemonė: grupių aplinkų ir darželio teritorijos turtinimas šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis. 

Uždavinys: Auginti mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų, vadovų profesinį kapitalą.  

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Pedagogų, tobulinusių profesines 

kompetencijas, dalis (proc.). 
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Priemonė: skatinti gilinti  kompetencijas, naudojant IKT vaikų ugdymo(si) galimybėms didinti. 

Priemonė: sudaryti  sąlygas gilinti žinias vaikų socialinio emocinio ugdymo klausimais, Kupiškio 

rajono savivaldybės vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo(si) modelio aprašo veiklų 

įgyvendinimas. 

Priemonė: mokytis su kitais ir iš kitų: kolegų veiklų stebėjimas, darbas kartu,  dalinimasis  patirtimi, 

atradimais, sumanymais. 

2. Tikslas: Siekti vaikų pilietiškumo ūgties pažangos. Vertinimo kriterijus (rezultato) Dauguma vaikų, tėvų, 

darbuotojų dalyvaus tautiš-

kumą ir pilietiškumą 

puoselėjančiuose rengi-

niuose.  

 

 

 

 

2024 metai 

 

 

 

 

 

 Darželyje vykusių veiklų, puoselėjančių 

tautiškumą ir pilietiškumą, dalis (proc.) 

Uždavinys: skatinti etnokultūrines veiklas darželyje.  

 

 

Vertinimo kriterijus: (produkto) 

Vaikai, tėvai, darbuotojai įsitrauks į 

etnokultūros puoselėjimą (proc.). 

Priemonė: Kupiškio  etnografijos muziejaus edukacinės programos. 

Priemonė: etniniai renginiai grupėse, darželyje. 

Priemonė: dalyvavimas liaudies muzikos  atlikėjų,  tautodailininkų konkursuose, kt. renginiuose. 

Uždavinys: skatinti pilietines veiklas darželyje. 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Darbuotojų, dalyvaujančių visuo-

meninėje veikloje, dalis. (proc.) 

Vaikų, dalyvaujančių pilietiniuose 

renginiuose, dalis (proc.). 

Priemonė: pilietiškumą ugdantys renginiai, projektai. 

Priemonė: pilietiškumą ugdantys meno kūriniai. 

Priemonė: darbuotojų dalyvavimas visuomeninėje veikloje. 

3. Tikslas: Užtikrinti ugdymo(si) kokybę, pasitelkiant 

kūrybiškumą. 

Vertinimo kriterijus (rezultato) Darželio bendruomenės na-

rių, tenkinusių saviugdos ir 

saviraiškos poreikius, dalis 

(proc.) bus 10 proc. dides-

nė, negu 2021 m.  

 

 

2024 metai 

 

 

 

 

 

Kūrybiškumą ugdančių veiklų 

didėjimas (proc.). 

Uždavinys: Skatinti kūrybiškumą ugdančių metodų 

taikymą grupių, darželio veiklose. 

 

Vertinimo kriterijus: (produkto) 

Bendruomenės narių, dalyvaujančių 

kūrybiškumą skatinančiose veiklose, 

dalis (proc.). 

Priemonė: kūrybiškumą skatinančių ugdymo(si)  metodų, formų įvairovė; koncertai, konkursai ir kt. 

Priemonė: vaikų, darbuotojų, tėvų kūrybinių darbų panaudojimas darželio vidaus ir lauko erdvių 

estetikai kurti. 
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Uždavinys: Ugdymas netradicinėse aplinkose, už grupės 

ribų. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Kūrybinių veiklų, vykusių netradicinėse 

aplinkose dalis (proc.). 

Priemonė: darželio aplinkų panaudojimas vaikų kūrybiškumui ugdyti, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. 

Priemonė: IKT panaudojimas vaikų kūrybai. 

4. Tikslas: Puoselėti savitas darželio tradicijas. Vertinimo kriterijus (rezultato) Tradicijų, priimtinų visai 

darželio bendruomenei ir 

atliepiančių jos poreikius, 

skaičius kasmet bus 1 

didesnis, negu 2021 m. 

pabaigoje. 

 

2024 metai 

 

 

 

 

 

Darželio bendruomenės narių, 

dalyvaujančių darželio tradicijų kūrime, 

dalis (proc.). 

Uždavinys: Organizuoti darželio tradicinius renginius. 

 

Vertinimo kriterijus: (produkto) 

Darželio bendruomenės narių, 

dalyvaujančių įstaigos tradiciniuose 

renginiuose, dalis (proc.). 

Priemonė: renginiai, buriantys darželio bendruomenę. 

Priemonė: darbuotojų ekskursijos, išvykos. 

Laukiamas programos rezultatas (vertintinas efekto vertinimo kriterijumi, nurodytu strateginio tikslo vertinimui): Dauguma ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų padarys pažangą išsiugdant savarankiškumo,  pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo, 

mokėjimo mokytis pradmenis. Darželio bendruomenės nariai aktyviai skleis savo kūrybiškumą, kurs ir puoselės darželio tradicijas. 

 

 

Atsakingos programos vykdytojos – direktorė Danguolė Koženiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė. 
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Strateginis tikslas Efekto kriterijus 

 Garantuoti vaiko poreikių, asmeninės raiškos tenkinimą, vaiko 

kūrybinių galių ūgties pažangą, prevencinės veiklos efektyvumo pažangą. 

Vaiko poreikių tenkinimą darželyje palankiai vertina dauguma  tėvų.  

                                      

Programos pavadinimas Vaiko poreikių tenkinimas 

Bendra informacija apie programą Tai tęstinė programa. Ji įgyvendinama vaikus ugdant pagal Kupiškio vaikų 

lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Sveiki“ ir  

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą,  Tarptautinę vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“, socialinių ir emocinių 

kompetencijų lavinimo programa „Kimochi“,   Respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ metinius veiklos planus, 

adaptacinės 1-2 metų vaikams ir jų tėvams mokyklėlės „Pumpurėliai“  

programą, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą, sveikos gyvensenos ugdymo programą „Sveikatiada“, 

projektas „Žaidimai moko“. 

Programos tikslai. 

Tikslų įgyvendinimo uždaviniai. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės. 

Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.) 

Laukiamas tikslo 

įgyvendinimo re-

zultatas  (siektina 

vertinimo krite-

rijaus reikšmė) 

Tikslo įgyvendinimo 

laikas/terminas 

1.Tikslas: Tenkinti vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikius. 

 

Vertinimo kriterijus (rezultato) 

Vaikų saviugdos, saviraiškos poreikius 

skatinančių veiklų skaičiaus didėjimas 

(bent 1). 

Daugumos vaikų 

saviraiškos, savi-

ugdos pasiekimų 

pažanga. 

 

2024 metai 

 

Uždavinys: Sukurti sąlygas vaikų saviraiškai ugdytis. Vertinimo kriterijus (produkto)  

Vaikų, dalyvaujančių papildomoje 

veikloje, dalis (proc.).  

Priemonė: muzikavimo, dailės  būrelių veikla. 

Priemonė: vaidybą, šokius, rankų darbus ir dailę, anglų kalbą (projektas „Pasakyk pasauliui „Labas“) 

integruoti į grupių veiklą. 

Priemonė: vaikų kūrybinių darbų parodos darželyje,  muziejuose, bibliotekoje, kultūros centre ir kt. 

Priemonė: įsigyti STEAM konstruktorius. 

Uždavinys: Sudaryti sąlygas vaikų sveikatai puoselėti, skatinti 

vaikų sportinį aktyvumą, sveiką gyvenseną. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Vaikų, dalyvavusių sveikatinimo 

renginiuose, dalis (proc.). 
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Priemonė: sporto būrelio veikla. 

Priemonė: VšĮ „Ąžuolo“ mokyklos krepšinio treniruotės. 

Priemonė: sveikatinimo renginiai, projektai. 

Priemonė: dalyvavimas Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“, 

sveikos gyvensenos ugdymo programos „Sveikatiada“ renginiuose 

2. Tikslas: Efektyvinti darželio bendruomenės narių  

bendravimą, bendradarbiavimą. 

Vertinimo kriterijus (rezultato) 

Bendruomenės narių, dalyvaujančių 

darželio gyvenime dalis (proc.). 

 

Šeimos ir darželio 

bendradarbiavimo 

efektyvumo pa-

žanga – aktyviai 

bendradarbiauja 

bent 70 proc. tėvų. 

 

 

 

Adaptacinę mo-

kyklėlę lanko  

bent 70 proc. nau-

jai pradėsiančių 

lankyti darželį 

vaikų. 

 

2024 metai 

Uždavinys: Tėvų įsitraukimas į pedagoginį-psichologinį 

švietimą. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Tėvų, dalyvavusių pedagoginiame  

švietime, dalis (proc.).  

Priemonė: pedagoginio-psichologinio  švietimo renginiai tėvams. 

Priemonė: adaptacinė mokyklėlė „Pumpurėliai“, skirta Kraštiečių mikrorajono 1-2 metų vaikams, 

nelankantiems darželio, ir jų tėvams. 

Uždavinys: Stiprinti prevencinės veiklos efektyvumo bei  

asmenybės ūgties pažangą. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Vaikų, dalyvavusių prevencijos, 

asmenybės ūgties programose, skaičius 

(proc.). 

 

Priemonė: Vaiko gerovės komisijos veikla 

Priemonė: tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“, socialinių ir emocinių 

kompetencijų lavinimo programos „Kimochi“,  programos „Sveikatiada“ veiklų įgyvendinimas; 

dalyvavimas respublikiniame projekte „Žaidimai moko“. 

Priemonė: Socialinio emocinio ugdymo savaitės: renginiai prieš patyčias, tolerancijos/gerumo/padėkos 

dienos. 

Priemonė: projektas „Pasakyk pasauliui „Labas“. 

  

Laukiamas programos rezultatas (vertintinas efekto vertinimo kriterijumi, nurodytu strateginio tikslo vertinimui): 

Tęsiamas papildomas vaikų ugdymas. Sudarytos sąlygos vaikų sveikatai puoselėti. Stiprės tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Kraštiečių 

mikrorajono vaikų, nelankančių darželio, tėvai bus informuoti apie darželyje teikiamas paslaugas, naudosis jomis.  

 

Atsakinga programos vykdytoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė. 
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Strateginis tikslas Efekto kriterijus 

Analizuoti savo ir viso darželio darbą, įsivertinimo rezultatus naudoti 

užtikrinant savivaldos, socialinių partnerių, vadovų lyderystės darną. 

Darželio bendruomenės narių, teigiamai vertinančių iniciatyvas, 

dalis (proc.). 

                                      

Programos pavadinimas Duomenimis grįstas valdymas 

Bendra informacija apie programą Tai tęstinė programa. Ji įgyvendinama atliekant darželio vidaus veiklos įsivertinimą, 

remiantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika.  

Programos tikslai. 

Tikslų įgyvendinimo uždaviniai. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės. 

Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.) 

Laukiamas tikslo įgyvendinimo 

rezultatas  (siektina vertinimo 

kriterijaus reikšmė) 

Tikslo įgyvendinimo 

laikas/terminas 

1.Tikslas: Užtikrinti duomenų analize grįstą 

darželio veiklos planavimą. 

 

Vertinimo kriterijus (rezultato) 

Darželio veikla grįsta vidaus audito 

duomenimis ir išvadomis. 

Visi darželio planai (strateginis, 

metiniai, mėnesiniai) paremti 

vidaus audito rezultatais, 

išvadomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 metai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždavinys: Įgyvendinant strateginį darželio 

planą, metinius darželio planus laiduoti darželio 

veiklos kokybę, ugdymo(si) kokybę. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Darželio planavimo dokumentų 

veiksmingumas. 

Priemonė: aiškiai suformuluoti tikslai aktualūs darželiui, atitinka šeimų poreikius, dera su 

savivaldybės ir valstybės švietimo politika. 

Priemonė: planavimo dokumentai pagrįsti realiais darželio ištekliais.  

Uždavinys: Užtikrinti darželio savivaldos ir 

administracijos sprendimų ir veiksmų dermę. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Kolegialių sprendimų skaičius. 

Priemonė: komandinis savivaldos ir 

administracijos darbas. 

Priemonė: pa(si)dalinta lyderystė. 

 

 

Uždavinys: Užtikrinti atskaitomybę darželio 

bendruomenei. 

Vertinimo kriterijus (produkto) Ataskaitų 

bendruomenei skaičius. 

Priemonė: atskaitomybė darželio bendruomenei susirinkimų metu ir stenduose.  

Priemonė: finansinių ir veiklos ataskaitų talpinimas darželio internetinėje svetainėje. 

2. Tikslas:  Sudaryti  sąlygas  darželio  ben-

druomenės narių  lyderystei. 

Vertinimo kriterijus (rezultato) 

Iniciatyvių, bendruomenės narių-lyderių  

dalis (proc.). 

 

90 proc. darželio darbuotojų ir 

70 proc. tėvų rodo iniciatyvą 

darželio veikloje. 

2024 metai 
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Uždavinys: skatinti visų bendruomenės narių 

dalyvavimą, priimant sprendimus. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Iniciatyvių veiklų dalis (proc.). 

Priemonė: sprendimų priėmimas darbo grupėse. 

Priemonė: grupių tėvų komitetų veikla. 

Priemonė: bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Uždavinys: įgyvendinti skatinimo už lyderystę 

tvarką. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Skatinimo formų skaičius. 

Priemonė: darželio bendruomenės narių skatinimo tvarka. 

Priemonė: metinis pokalbis su darbuotojais. 

Priemonė: skatinimo lenta „Sveikinimai“. 

3. Tikslas: Skatinti ugdymo(si) aplinkų 

pažangą. 

Vertinimo kriterijus (rezultato) 

Inovatyvių ugdymo aplinkų skaičius 

(proc.). 

Inovatyvių ugdymo aplinkų 

didėjimas  bent 10 proc. per 

metus. 

2024 metai 

Uždavinys: Aprūpinti ugdymo(si) procesą. Vertinimo kriterijus (produkto)  

Lėšų ugdymo aplinkų kūrimui dalis 

(proc.). 

Priemonė: ugdymąsi stimuliuojančios aplinkos kūrimas: priemonių įvairovė. 

Priemonė:  tolimesnis darželio teritorijos pritaikymas ugdymui (pvz. krepšinio aikštelės 

įrengimas, mediniai nameliai, supynės). 

Uždavinys: gerinti darželio infrastruktūrą, 

sudaryti geresnes ugdymo sąlygas ugdytiniams 

ir darbo sąlygas darbuotojams. 

Vertinimo kriterijus (produkto)  

Atnaujintų patalpų dalis (proc.). 

Priemonė: darželio pastato rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir 

atnaujinimas (pvz. logopedo kabineto remontas, lauko durų keitimas, grupių sanitarinių 

mazgų, rūbinėlių, virtuvės remontas). 

4. Tikslas: Tobulinti bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais  sistemą. 

 

 

 

Vertinimo kriterijus (rezultato)  

Darželio bendruomenės narių, daly-

vaujančių bendraujant ir bendradarbiaujant 

su socialiniais partneriais dalis (proc.). 

Bent 50 proc. mokytojų bus 

aktyvūs savo  patirties sklei-

dėjai ir bendradarbiaus su 

socialiniais partneriais. 

Bent 80 proc. mokytojų do-

mėsis kitų įstaigų gerąja darbo 

patirtimi. 

2024 metai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždavinys: Stiprinti tradicinius, plėtoti naujus 

darželio ryšius. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Naujų socialinių partnerių skaičiaus 

didėjimas (bent 1). 

Priemonė: bendros veiklos su socialiniais partneriais.  
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Priemonė: darbo patirties sklaida.   

Laukiamas programos rezultatas (vertintinas efekto vertinimo kriterijumi, nurodytu strateginio tikslo vertinimui): Įvairūs darželio ryšiai turės 

teigiamą poveikį vaikų ugdymui, pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimui. Darželio veikla bus tinkamai atstovaujama Kupiškio   

pedagoginėje bendruomenėje. 80 proc. darželio bendruomenės narių teigiamai vertins darželyje įgyvendintas iniciatyvas. Pagerės ugdymo 

sąlygos vaikams ir darbo sąlygos darbuotojams. 

 

Atsakinga programos vykdytoja – direktorė Danguolė Koženiauskienė. 

 

PRITARTA 

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ tarybos 

2022 m. sausio 31 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1). 

 

 

 

 

 


