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                                                                                                               PATVIRTINTA 
    Onuškio vaikų darželio direktoriaus 

                                                                                                              2023 m.                           d. 
                                                                                                              įsakymu Nr. VK-       

TRAKŲ RAJONO ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIO 2023 – 2026 METŲ 
STRATEGINIS PLANAS 

1. ĮVADAS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

Onuškio miestelis įsikūręs 30 km. Nuo Trakų, važiuojant Rūdiškių, Alytaus, Kauno 
kryptimi, tarp Dusmenų ir Aukštadvario. Onuškio miestelyje gyvena virš 1000 gyventojų, o visoje 
Onuškio seniūnijoje – apie 2000 gyventojų, seniūnijos plotas – 250 kvadratinių kilometrų. Esame 
ežerų ir mus supančių miškų kraštas. Onuškio seniūnijos teritorijai priklauso 70 kaimų, 22 ežerai. 
Pati Onuškio gyvenvietė istoriniuose šaltiniuose minima jau XV-e amžiuje. Onuškio miestelio centre 
didingai stovi XIX a. pradžios architektūrinis paminklas – Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčia, statyta 1829 m. pagal Vilniaus katedros vaizdą su šešiomis kolonomis frontone, su keturių 
evangelistų medinėmis skulptūromis. Čia klebonavo šio krašto poetas, istorijos puoselėtojas, kunigas 
Milžinas – Nikodemas Švogžlys. XX a. pradžioje bažnyčioje vargonininkavo Kipras Petrauskas. 
 Onuškio miestelio parką puošia skulptoriaus Juozo Lebednyko skulptūra šv. Rokui. 
Pačiame miestelio centre puikuojasi garsioji Onuškio aikštė – XVII a. pradžios urbanistinis 
paminklas, kurioje vykdavo ir dabar vyksta turgūs, mugės, visos garsios šventės – karaliaus 
Mindaugo karūnavimo, rudens derliaus ir kt. Ši didžioji Onuškio aikštė dar vadinama Kipro 
Petrausko vardu. Rytiniame miestelio pakraštyje stovi paminklas rezistentams, tai paminklinis 
akmuo su žuvusiųjų pavardėmis, koplyčia ir kryžiumi. Šis kraštas garsėjo knygnešiais, jiems atminti 
kapinėse pastatyti antkapiniai paminklai, stovi skulptorių Jono ir Vydo Kasperavičių pagamintas 
kryžius 1941 m. birželio 14 d. tremtinių aukoms atminti. Dar vienas paminklas stovi bažnyčios 
šventoriuje, tai Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui Donatui Malinauskui. 

Labai gražūs ir patrauklūs turistų akiai Onuškio seniūnijos apylinkių gamtovaizdžiai – 
Mergelių piliakalnis, Dusmenų ir Valiiukų pilkapiai, daug kitų gražių poilsiui ir turizmui tinkamų 
vietovių. Seniūnijoje viso dvi bažnyčios – Dusmenų ir Onuškio, kitos įstaigos, kaip Onuškio Donato 
Malinausko gimnazija, trys bibliotekos, sveikatos priežiūros centras, ligoninė, 10 parduotuvių, 
girininkija, kultūros centras, gaisrinė tarnyba, lentpjūvė. Onuškio vaikų darželis įsikūręs seniūnijos 
centre – Onuškio miestelyje.  

Seniūnijos teritorijai priklauso šie gamtos draustiniai: Gėjaus telmologinis (660 ha), 
Taučionių geomorfologinis (330 ha), esame Aukštadvario regioninio parko dalis. 
 Dauguma seniūnijos gyventojų gyvena kaimuose, vienkiemiuose, laiko gyvulius, turi 
tvartus, žemės plotus, sodina daržoves, ūkininkauja, todėl čia gyva kaimo dvasia ir lietuviškos 
tradicijos, papročiai, o visa tai atsispindi ir darželį lankančių vaikų gyvenime, žaidimuose, 
kasdieninėje vaikų veikloje. Onuškio vaikų darželis, tai Onuškio seniūnijoje vienintelė 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, aptarnaujanti apie 50 aplinkinių seniūnijos kaimų.  

Mūsų įstaigos perspektyvą lemia miestelio ir seniūnijos gyventojų poreikiai, gyventojų ir 
vaikų skaičius, gyventojų migracija, vaikų gimstamumas, žmonių pragyvenimo lygis, užimtumas. 
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Trakų r. Onuškio vaikų darželis – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 
teikianti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Mokomoji kalba-lietuvių. Strateginis 
planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Trakų rajono savivaldybės 
2022-20224 metų strateginiu veiklos planu, Onuškio vaikų darželio 2017-2022 metų strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatais. 

2023-2026 metų mokyklos strateginis planas rengiamas įstaigos strateginių tikslų 
numatymui, kryptingam veiklos planavimui, racionaliam finansinių, materialinių ir darbo bei 
žmogiškųjų išteklių paskirstymui. Mokyklos strategija yra pagrindas mokyklos vizijai, misijai, 
filosofijai ir kultūrai įgyvendinti. Mokyklos politika, tai rūpintis vietos bendruomenės poreikiais. 
Įgyvendinant mokyklos 2017-2022 metų strategiją, pritaikant udymo ir ugdymosi naujoves, 
kuriamas savitas įstaigos modelis, kuriuo užtikrinsime įgyvendinamų programų ir projektų 
funkcionalumą, edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę. Telksime mokyklos bendruomenę 
bendram tikslui-ugdymo kokybės gerinimui, tam pritraukdami būtinus finansinius resursus. 

Onuškio vaikų darželis yra bendros paskirties ikimokyklinė įstaiga, savo veiklą pradėjo 
1965 m. lapkričio 1 d. Darželį lankė 25 vaikai. Keičiantis gyvenimo sąlygoms, palaipsniui vaikų 
skaičius mažėjo. Vietoj dviejų ugdymo grupių  liko viena mišri ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo  grupė, kurią lankė 1,5 – 7 metų amžiaus vaikai.   

Vykdant 2007-2012 metų streteginį planą, 2008 metais buvo įkurta atskira 
priešmokyklinio ugdymo grupė, sukurta ir patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa, kuri 
kiekvienais mokslo metais tobulinama, papildoma. 

Šiuo metu darželyje veikia dvi ugdymo grupės, tai mišri ikimokyklinio ir mišri 
priešmokyklinio ugdymo grupė. Ugdytinių skaičius šiuo metu 34. Mišraus priešmokyklinio amžiaus 
- 14 ugdytinių, mišraus ikimokyklinio amžiaus – 20 ugdytinių. 
    Didžiausia vertybė darželyje – vaikas. Jo brandos poreikių tenkinimui nukreipta visa 
įstaigos personalo veikla. Darželio pedagogai nuolat tobulina savo kompetencijas vaikų ugdymo 
srityje. 
    Darželyje įgyvendinamas įtraukusis vaikų ugdymas, puoselėjamas kiekvieno vaiko 
individualumas, savitumas, originalumas, pasitikėjimas savo jėgomis. Skatinama kiekvieno vaiko 
kūrybinė raiška, dirba vaiko saviraišką skatinantys pedagogai. Ugdymas, orientuotas į kiekvieną 
vaiką, garantuoja kiekvieno vaiko gebėjimų ugdymąsi, vaiko saviraišką ir jo savarankiškumą. 
    Vaikai supažindinami su etnografinio regiono – Onuškio miestelio – ypatumais ( tarme, 
tautosaka, tautodaile, liaudies dainomis, liaudies rateliais, gaminamais šio regiono populiariais 
liaudies valgiais). 
  Mažųjų dailininkų darbeliai puošia ne tik darželio grupes, koridorių, bet ir miestelio 

seklyčios bei bibliotekos patalpas. 
    Darželio ugdytiniai - nuolatiniai miestelio bendruomenės organizuojamų renginių 
miestelio seklyčioje, miestelio centrinėje Kipro Petrausko aikštėje dalyviai. Svarbiausia – ugdyti 
kiekvieno vaiko individualumą, o ne vertinti ar lyginti. Ugdymo esmė – visų trijų pusių (pedagogų, 
vaikų, tėvų) požiūrių darna. 
    Privalomas priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais 
sueina 6 metai. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinis ugdymas 
teikiamas pagal atnaujintą 2022-09-01 d. Bendrąją  priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi  programą, 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.                                    
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Darbuotojų kvalifikacija 

Vaikų darželio pedagogų išsilavinimas atitinka švietimo ir mokslo ministerijos nurodytus 
kriterijus: visi pedagogai yra ikimokyklinio ugdymo specialistai dažnai tobulina savo kvalifikaciją 
seminaruose, kursuose. Lėšų kvalifikacijos kėlimui pakanka. Kvalifikacijos kėlimo klausimais 
pedagogus konsultuoja Trakų švietimo pagalbos tarnyba, atestacijos klausimais konsultuoja Onuškio 
Donato Malinausko gimnazijos pedagogų atestacijos komisija ir Trakų rajono savivaldybės 
administracijos švietimo skyrius. Darbuotojų darbo stažas ilgametis, pensijinio amžiaus pedagogų 
nėra. Vienas pedagogas turi vyresniojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją, vienas pedagogas turi 
pedagogo kvalifikacinę kategoriją, meninio ugdymo mokytojas turi mokytojo metodininko 
kvalifikacinę kategoriją, logopedas turi logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

Įstaigos valdymas ir struktūra

Vaikų darželiui vadovauja direktorius. Veikia viena mišraus priešmokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo grupė, joje dirba 1 priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, kuriai suteiktos 4 
nekontaktinės valandos per savaitę, skirtos metodinei veiklai. Antra vaikų ugdymo grupė – mišraus 
amžiaus ikimokyklinio ugdymo, kurioje ugdomi 20 ugdytinių, dirba vienas ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojas, turintis 4 nekontaktines valandas per savaitę. Trečias pedagogas – muzikinio ugdymo 
mokytoja metodininkas mokytojas. Ketvirtas pedagogas – logopedas metodininkas, spec. pedagogas, 
kuriam 2014 metais įsteigta 0,5 etato logopedo pareigybės. 

Ugdymosi sąlygų sudarymas 

    Darželyje veikia dvi ugdytinių grupės: mišraus amžiaus priešmokyklinio vaikų ugdymo 
grupė ir mišraus amžiaus ikimokyklinio vaikų ugdymo grupė, dirba 4 pedagogai (1 ikimokyklinio 
ugdymo pedagogas, vienas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo vyr. pedagogas, vienas meninio 
ugdymo vyr. pedagogas ir 1 logopedas). Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 
pedagogai bei logopedas ir muzikos mokytoja metodininkė turi aukštąjį išsilavinimą. 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės pedagogo ir muzikos meninio ugdymo pedagogo 
pedagoginis darbo stažas - daugiau kaip 15 darbo metų, ikimokyklinio ugdymo pedagogo darbo 
stažas – 15 metų, logopedo darbo stažas – 5 metai.  Priešmokyklinio vaikų ugdymo pedagogė turi 
vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje patvirtintra 10,08 etato pareigybių, iš jų 4,28 
pedagoginių darbuotojų, 4,25 aptarnaujančio personalo, vienas įstaigos vadovas. Darželis dirba 
pagal 2-ą ugdymo modelį. Įstaiga palaiko ryšius su socialiniais partneriais: Trakų rajono 
savivaldybės administracijos švietimo skyriumi, Onuškio miestelio biblioteka, Onuškio Donato 
Malinausko gimnazija, Trakų bei Onuškio socialinio aprūpinimo ir sveikatos skyriais, Trakų Vaiko 
teisių apsaugos tarnyba, Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centru, miestelio priešgaisrine 
gelbėjimo tarnyba, miestelio seniūnija, bažnyčia, miestelio bendruomene, Onuškio girininkija, 
miestelio biblioteka. 
    Vaikų darželio pedagogai naudojasi interneto, miestelio  bibliotekos paslaugomis:  
naujausia vaikų grožine literatūra, metodine medžiaga. 
    Mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdomi 14 ugdytinių. Ši grupė pilnai aprūpinta 
ugdymo priemonėmis pagal ugdymo standartus: pratybų sąsiuviniais, grožine ir metodine literatūra, 
metodinėmis ugdymo priemonėmis. Pastato stogo, durų, tualeto, skalbyklos, personalo persirengimo 
kambario ir kitų patalpų, lubų remontas bei teritorijos infrastruktūros sutvarkymas, naujos tvoros 
įrengimas, aikštelės infrastruktūros sutvarkymas - trinkelių takų įrengimas, teritorijos išlyginimas, 
naujų įrengimų ugdytiniams įsigijimas, pastato pamatų ir fasado rekonstrukcija išsprendė  ugdymosi 
– mokymosi sąlygų pagerinimą, gero įvaizdžio suformavimo klausimą ir vaikų saugumo ir sveikatos 
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klausimus. Europos paramos projektas išsprendė teritorijos sutvarkymo, jos aptvėrimo, vaikų 
saugumo problemas, pagerino įstaigos estetinį vaizdą. 

Planavimo sistema 
    Planavimo sistemą sudaro: mokyklos metinis veiklos planas, mokyklos tarybos planas, 
auklėtojų veiklos planai, darbo su tėvais planas. Į planavimą įjungiama mokyklos bendruomenė, 
tėvai, o tai leidžia įvairiapusiškai apžvelgti visus darbo barus.

Finansiniai ištekliai, informacinės ir komunikavimo priemonės 
  Onuškio vaikų darželis finansuojamas iš Trakų savivaldybės biudžeto. Priešmokyklinis 
ugdymas finansuojamas iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui skirtų lėšų. Finansinius išteklius 
sudaro specialiosios lėšos ir kitos ne biudžeto lėšos, tai 1,2 % gyventojų pajamų mokestis, kurį 
darželis gauna iš tėvų, dirbančių senelių, draugų ir pažįstamų surinktos lėšos, kurios darželio tarybai 
pritarus, naudojamos vaikų poreikiams tenkinti: perkami žaislai, priemonės lauko aikštynui ir vidaus 
erdvėms, grupėms vaikų judesių vystymui, pritaikomos visų rūšių vaikų ugdomąjai veiklai tobulinti, 
įtraukiąjam ugdymui skatinti, dalis lėšų skiriama ūkinėms reikmėms tenkinti. 
 Tėvai darželį paremia transportu, vaikų higienos, vaikų ugdymo priemonėmis, dalyvauja 
darželio talkose, tvarkant teritoriją, atliekant esamo inventoriaus remonto darbus. 

2. ANKSTESNIO STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

2017-2022 m. strateginio plano įgyvendinimo metais buvo siekiama aukštos mokinių 
ugdymo kokybės, efektyvaus, prieinamo ugdymo, vaikų savarankiškumo, brandumo ir pasirengimo 
mokymuisi mokykloje. Įgyvendinome ir toliau tęsiame vykdyti atnaujintas ikimokyklinio ir bendrąją 
priešmokyklinio ugdymo programas. Darželis yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys ir įgyvendina vaikų sveikos gyvensenos parengtą 
programą „Sveikas darželis“. Esame įgyvendinę ir dalyvavome tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių 
ugdymo programoje „Zipio draugai“. 2017-2022 m. strategijos vygdymo metais pradėjome ir toliau 
tęsiame gamtosauginį ugdymo projektą „Norim gražios Lietuvėlės, norim švarių ežerėlių“ bei tautinį 
– pilietinį, patriotinį projektą „Mano gimtinė - Lietuva“. Kuriama ugdymo turiniui įgyvendinti 
tinkama aplinka, kuri kasmet aprūpinama naujomis, šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis ir 
žaislais. Darželis dirba vaikų saviraiškos, įtraukiojo ugdymo kryptimi. Muzikos salėje, dailės 
užsiėmimuose sudarytos tinkamos sąlygos vaikų meninių gebėjimų ugdymui(si) šokant, piešiant, 
vaidinant, muzikuojant. Etnokultūros praktiniai užsiėmimai, įgyvendinant tautinio ugdymo idėjas, 
vyksta darželio įkurtoje močiutės seklyčioje. Turime stacionarią sporto salę, joje gausu šiuolaikiško 
sportinio inventoriaus ir priemonių, vyksta žaidiminės vaikų jogos užsiėmimai, kūno kultūros 
užsiėmimai, pramogos, sporto šventės. 2013 m. renovavome lauko aikštyną, sutvarkėme teritorijos 
infrastruktūrą - pastatyta nauja, saugi, estetiškai išvaizdi metalinė tvora, įrengti nauji sporto, 
laisvalaikio praleidimo įrenginiai, įsigytos naujos sportui skirtos priemonės. Gerinant saugią ir 
sveiką ugdymosi aplinką vaikams, pakeisti  grupių, žaidimo kambarių langai, įsigytos naujos 
kėdutės, staleliai, nauja patalynė miegamajame, 2022 m. renovuotas pastatas, pamatai.  

Naujai įrengta elektros instaliacija, apšvietimas visose darželio patalpose, įrengtos naujos 
lubos, renovuota virtuvės patalpa, joje įsigytas naujas inventorius, elektros prietaisai, nauja 
indaplovė, virtuviniai įrankiai, 2022 m. įsigyta nauja konvekcinė krosnelė maisto paruošimui. 
Darželio koridoriaus patalpa papildomai apšiltinta. Vidaus patalpose  atnaujintos sienos, grindų 
danga, pastatas apšiltintas, sienas renovuotos, atnaujinti pastato pamatai, atlikti pastato sienų 
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apšiltinimo, dekoro padengimo darbai, lauko aikštyne įrengtas bėgimo takas, stadionas, saugaus 
eismo, krepšinio ir futbolo aikštelės. Reikėtų teritoriją apželdinti naujais želdiniais. 

Vaikų ugdymui tobulinti ir gerinti paskutiniais 2017-2022  strategijos vykdymo metais 
įsigijome interaktyvią lentą - ekraną, kurioje įmontuota multimedijos sistema. Tai efektyviai 
atnaujino vaikų ugdymo metodų įvairovę, sudomino ugdytinius pačiu ugdymo procesu, pedagogams 
nupirkti nešiojami kompiuteriai ugdomosios veiklos planavimui, veiklos įsivertinimui ir kt. 
pedagogų darbams grupėje atlikti. 

Darželis naudojasi AB TEO teikiamomis paslaugomis, išoriniu telefono ryšiu, 
kompiuteriais, interneto vartojimo paslaugomis. Šiuo metu yra 4 kompiuterizuotos darbo vietos 
(prijungtos prie interneto), skeneris, 3 spausdintuvai, 2 kopijavimo aparatai. Pedagogai 100 procentų 
įgijo naujų žinių ir praktinių gebėjimų kaip naudoti šiuolaikines technologijas ugdymo procese, 
dalyvaudamos ES projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. 

 Įsigijome keturis naujus kompiuterius, viso turime 6, iš jų 3 - modernūs nešiojami, kurių 
pagalba ugdytinių grupėse pagal poreikį dirbama su specialiomis kompiuterizuotomis ugdymo 
programomis, viena iš jų - „Saulytučiai“, „Eliis“ programa. Turime tris kopijavimo aparatus, 4 
muzikinius centrus, 2 - ugdymo grupėse ir 1 – meninio ugdymo kambaryje bei 1 miegamajame - 
pasakoms iš kompaktinių diskų sekti (pagal pedagogų ir ugdytinių poreikį prieš miegą).  
    Trakų rajono savivaldybės gydytojo tarnyba kasmet finansuoja mūsų darželio parengtas 
sveikos gyvensenos programas – projektus. Už gautas lėšas įsigyjome sporto inventoriaus ir kitų būtinų 
priemonių vaikų ugdymui, sveikatos saugojimui ir stiprinimui. 

3. IŠORINĖ SITUACIJOS ANALIZĖ, GALIMOS GRĖSMĖS, GALIMYBĖS (PESTE 
MATRICA) 

Politiniai, teisiniai: 
 Lietuvos politiniame gyvenime vyksta nuolat pokyčiai, daugelis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės programoje numatytų įgyvendinti priemonių palankios ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo institucijoms, siekia didinti ugdymo prieinamumą, kokybę ir 
veiksmingumą. Tai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2007-2012 m., 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 1057. 2011 m. sausio 1 d. 
įvestas „Ikimokyklinuko krepšelis“, kuris skirtas kiekvienam pagal ikimokyklinio ugdymo programą 
ugdomam vaikui. Ikimokyklinio ugdymo plėtra pagerino švietimo prieinamumą, visiems sudarytos 
sąlygos pasirengti mokymuisi mokykloje, priešmokyklinis ugdymas tapo visuotiniu. Specialiųjų 
poreikių vaikai turi teisę būti ugdomi ir ugdytis jiems palankioje ugdymo aplinkoje. Įstaigos 
programų kūrimas leido atsižvelgti į įstaigos bendruomenės poreikius, į ugdytinių tėvų lūkesčius ir 
socialinius veiksnius. Ikimokyklinio ugdymo plėtra, modelių įvairovė pagerins švietimo 
prieinamumą, ikimokyklinio ugdymo programa sudarė galimybes atsižvelgti į vaikų poreikius, tėvų 
lūkesčius, aplinką ir jos veiksnius. Nuo 2022-09-01 d. darželis įgyvendina atnaujintas ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo programas, įtraukųjį ugdymą. 
Ekonominiai: 
 Švietimo įstaigų veiklą įtakojo bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai. Daugiau nei 4 
mlrd. Lt 2014-2016 m. buvo numatyta ir skirta švietimui ir mokslui. 10-20 kartų mažiau skirta 
darželinukų ugdymui. Sumažintas finansavimas, koreguoti planai, programos turi tiesioginę įtaką 
ikimokyklinės įstaigos veiklai. 
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2012-2013 m., Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis, ekonomika augo daug lėčiau, negu tikėta. 
 Įmonių ir namų ūkio finansinė situacija ateinančiais metais negerės, tai atsilieps ir vaikų šeimų 
pajamoms, daugės emigracijos, nedarbo, socialiai remtinų šeimų. Nuo 2012 m. reformuojant 
švietimo fvinansavimą, įgyvendinamas lėšų paskirstymo metodikos principas „Pinigai paskui 
mokinį“. Šiuo principu dabar grindžiamas ir ikimokyklinio, ir priešmokyklinio ugdymo 
finansavimas. Per pastarąjį kelerių metų laikotarpį mokinio krepšelio lėšų pakako ugdymo plano 
įgyvendinimui, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, ugdymo priemonių ir metodinės literatūros 
įsigijimui. Įstaigos efektyvus lėšų taupymas, panaudojimas leido efektyviai, pagal poreikį panaudoti 
Trakų rajono savivaldybės skirtas biudžeto lėšas aplinkai ir kitoms būtinoms išlaidoms finansuoti. 
 Panaudojant 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšas kiekvienais metais gerinama 
materialinė mokyklos bazė, sėkmingai įgyvendintas Onuškio vaikų darželio teritorijos infrastuktūros 
sutvarkymo projektas Nr. LEADER-12-TRAKAI-04-003 pagal Trakų krašto VVG strategiją. 
Sėkmingai atnaujinta darželio lietaus nuotekų bei kanalizacijos nuotekų sistema, pilnai atlikta 
pastato fasado, pamatų renovacija, sutvarkyta lauko aikštyno ir vidaus patalpų infrastruktūra. 
Socialiniai: 

Darželio veiklai ir strategijos kryptims įtakos turi bendra Lietuvos socialinė politika, 
miestelio socialiniai veiksniai. Migracija ir mažas gimstamumas, tai pagrindinė gyventojų skaičiaus 
mažėjimo priežastis. Į paramos šeimai ir vaikams sistemos tobulinimą nukreipta valstybės socialinė 
politika. Pagrindinės vaikų darželio nelankymo priežastys, tai nedarbas, didelis atstumas iki darželio, 
brangus išlaikymas darželyje, pasikeitę darbo santykiai, bedarbystė, vis dar aukštas vaikų 
sergamumas, labai padaugėjo asocialių šeimų, socialiai remtinų šeimų skaičius, didėja nemokamą 
maitinimą gaunančių vaikų skaičius, daugėja vaikų su negalia skaičius. Pastebima, kad vaikų tėvai 
neregistruoja santuokos, nepilnos šeimos, daugėja vienišų, remtinų šeimų skaičius, todėl daugėja 
tėvų, įgyjančių socialines lengvatas skaičius. Pastebima, kad didesnis procentas vaikų auga 
nepilnose šeimose, šeimos neregistruoja santuokos, daugiau vaikų gauna nemokamą maitinimą, 
išlaikymą įstaigoje, dažnai šeimose vienas arba abu tėvai - bedarbiai, kartais išvykę į užsienį, vaikai 
prižiūrimi senelių. Tačiau mūsų įstaigoje vaikų skaičius nemažėja. Vaikai atvyksta mokyklos 
autobusais maždaug 30 km. atstumu nutolę nuo darželio iš maždaug 26 kaimų. Teikiama pagalba 
tėvams vaikų ugdymo srityje, siekiame ugdytinių tėvų, vaikų ir ugdytojų kompetencijų darnos, 
tarpusavio veiklos dermės, teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo, efektyvumo, įvairiname 
paslaugų pasiūlą. 
Technologijos: 

 Mokykloje naudojamos naujausios ugdymo metodikos, informacijos ir komunikacijos 
technologijos. Mokykla turi svetainę www.onuskiovd.trakai.lm.lt
Edukaciniai: 

 Plėtojama socialinė partnerystė, bendradarbiavimo ryšiai su respublikos, konkrečiai 
Vilniaus vaikystės centru, kitomis respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis, švietimo pagalbos 
centrais, tėvų forumais, su rajono ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis. Įstaigoje vykdomas tėvų 
švietimas. MK lėšų pakanka kvalifikaciniams renginiams Lietuvoje, kiekvienam mokytojui tenka 
apie 100 eur. per metus. Trakų rajono savivaldybės administracija remia ir organizuoja edukacines 
išvykas ir į užsienio šalis, dalyvavome Lenkijos Respublikos ugdymo įstaigose, lankėmės Švedijoje, 
esame buvę Latvijos ikimokyklinėse įstaigose. 
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4. VIDINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

Mokyklos kultūra/etosas 
 Darželio įvaizdis, jo teritorijos infrastruktūros sutvarkymo darbai, vidaus patalpų remonto 
darbai ir sukurta palanki ugdymo aplinka skleidžia informaciją miestelio ir kitų įstaigų, apsilankiusių 
darželyje bendruomenėms apie darželio kultūrą. 

Tai atsispindi mokyklos svetainėje, darželio informaciniuose stenduose, mokyklos vidaus ir išorės 
aplinkoje, darželio simbolikoje - himnas, naujienos mokyklos svetainėje, mokyklos vėliava. Tai matosi 
nuotraukose, padėkų, apdovanojimų raštuose. Įvairios informacinės skrajutės, lankstinukai, darželio 
laikraštis „Smalsiukai ir boružiukai“ puoselėja savitą mokyklos kultūrą. Mokyklos kultūra, etosas 
matomas Onuškio miestelio bendruomenės aplinkoje - mokyklos dalyvavimas Onuškio bendruomenės 
masiniuose renginiuose, šventėse, kaip liepos 6-ją, karaliaus Mindaugo karūnavimo šventės minėjime 
Onuškio Kipro Petrausko aikštėje, Vasario 16-osios minėjimas, dalyvaujant masiniame susibūrime 
drauge su Onuškio bendruomene, Onuškio miestelio kultūros seklyčioje bei Onuškio miestelio viešoje 
bibliotekoje. Mokyklos verybes ir tradicijas formuoja visa darželio bendruomenė. Išnagrinėjus ir 
susumavus tėvų, darbuotojų ir Onuškio bendruomenės narių, tai seniūno, bibliotekų darbuotojų, kultūros 
centro vadovo mokyklos etoso vertinimą galime konstatuoti, kad labai gerai ir gerai vertina beveik 80 
procentų, t. y. dauguma apklaustųjų respondentų. Būtina ir ateityje skatinti bendradarbiavimą su 
Onuškio Donato Malinausko gimnazija, kur tolesniam mokymuisi išvyksta mūsų ugdytiniai. 
Ugdymasis ir ugdymas 
 Sėkmingai, sklandžiai vyko ugdomasis procesas 2017-2022 metais. Efektyviai, tikslingai ir 
kryptingai darželis vykdė pačių pedagogų sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą, nuo 2022 m. 
rugsėjo 1 d. pereita prie atnaujinto, t.y.  įtraukiojo ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo 
ir jo planavimo, vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rekomendacijomis. Darželyje 
pedagogai atspindi savitą, visapusišką ugdymą, šeimos įstaigos ir socialinių partnerių bendravimą ir 
bendradarbiavimą. Mūsų įstaigoje vaiko nuomonė labai svarbi ir gerbiama, vaikas turi teisę būti 
savarankiškas, turi teisę rinktis veiklą ir veikti savaip, sudarytos sąlygos vaiko vidinės kultūros 
puoselėjimui, saviraiškos, kūrybiškumo, meninės raiškos ugdymui, sukurta aplinka užtikrina ugdymo 
programos turinio įgyvendinimą. Aplinka turtinama įvairiomis ugdymo, edukacinėmis priemonėmis, 
siekiama, kad aplinka, kurioje gyvena vaikas jį aktyvintų. Pedagogai atsižvelgia į vaiko ugdymo ir 
ugdymosi pasiekimų žingsnius, tai atsispindi ugdymo planavime ir ugdymo procese. Tam kaupiamos 
ugdymo priemonės, žaislai, kurie nuolat atnaujinami vaikų kompetencijų ugdymui., naudojamos 
modernios technologijos, STEAM priemonės, žaislai, skatinant vaikų įtraukųjį ugdymą. Grupių erdvės 
prieinamos visiems vaikams, paprastos, priemonės patogiai išdėliotos. Turime labai įvairių priemonių 
muzikinei vaikų veiklai, sportui ir judesių lavinimui, pasaulio pažinimui, labai įvairi grožinė literatūra 
vaikams. Vaikai patys eksperimentuoja, sodina želdinius, daržoves, gėles, jas prižiūri, laisto. Ugdymo 
procesas vertinamas visus metus, pagal tai diferencijuojami vaikų poreikiai, įvertinamos jų galimybės, 
stebima, kaip realizuojamas ugdymo turinys atitinka ugdymo programoje iškeltus ugdymo uždavinius. 
Ugdymo turinys diferencijuojamas, planuojamas kiekvienam vaikui, jų grupelei ar visai grupei pagal jų 
ugdymo (si) poreikius. 
Siekiame teikiamų paslaugų įvairovės, teikiame pagalbą tėvams, globėjams, užpildant vaikų 
pasiekimų spragas, siekiame tėvų paramos, pagalbos ir bendradarbiavimo, bendravimo, esame jų 
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partneriai, pagalbininkai vaikų ugdymo, t. y. vaikų auklėjimo ir mokymo srityse. Tėvai turi 

galimybę stebėti, vertinti vaikų ugdymą, kiekvieno vaiko pasiekimus, turi galimybę konsultuotis 

pas pedagogus, gauti reikiamą psichologinę, logopedinę, specialiųjų poreikių vaikui reikalingą 

pagalbą, paramą. 

Pasiekimai 

 Baigtas vykdyti projektas „Darželio teritorijos infrastruktūros sutvarkymas“ (Vietos 

projekto vykdymo sutartis Nr. LEADER-12-TRAKAI-04-003).  Šiuo projektu įrengta vaikų žaidimo 
aikštelė, pastatyti keli nauji įrenginiai, įrengta nauja tvora, nauja kanalizacijos ir lietaus nuotekų sistema, 
sutvarkytas teritorijos gerbūvis, teritorija apželdinta. Įvairesnės tapo vaikų lavinimo galimybės, sudarant 
saugias ir kokybiškas sąlygas vaikų sporto veiklai, laisvalaikio praleidimui, sveikatos saugojimui ir 
stiprinimui. Sudarėme ugdytiniams geras sąlygas judėti, išreikšti save, skatinamas noras būti stipriu, 
sveiku, saugiu. Mokyklos sveikatos stiprinimo programa ilgalaikė, rezultatai pozityvūs, nes mažiau 
serga vaikai, vaikai turi galimybę daugiau ir saugiai judėti. Organizuojame sveikatinimo dienas „Tai 
bent šeimynėlė“, „Kas stipresnis ir vikresnis“, dalyvaujame projekte „Sveikas darželis“. Darželis 
dalyvavo sveikos mitybos forume, tėvams organizuotos gydytojų specialistų paskaitos apie sveiką 
gyvenimo būdą ir sveiką mitybą.   
 Formuojamas geras ir saugus darželio mikroklimatas, propaguojamas tėvų švietimas vaikų 
sveikatos bei vaikų ugdymo klausimais. Vaikų įdomiausios veiklos, tai žaidimai „Parduotuvė“, 
„Suprantu ir pažįstu kitus ir save“, „Mano sveiki dantukai“, „Mano kūno sandara“, sukurtos asmens 
higienos, gero elgesio, vidaus tvarkos taisyklės vaikams, kurias jie kūrė drauge su pedagogais. 
 Vaikai labai mėgsta vaidinti spektakliukus, inscenizuoti pasakas, eilėraščius, daineles, 
dainuoti, groti įvairiais muzikos instrumentais - būgneliais, barškučiais, vamzdžiais, kastanjetėmis, 
tamburinu, dūdele, metalofonu, varpeliais, trikampėliais, šokti su kaspinais, su burbulais, kamuoliais, 
vėliavėlėmis.  
 Dalyvaujame programose „Pienas vaikams“, „Vaisių“ vartojimo programoje, tai paskatino 
valgyti sveiką, lietuvišką maistą - pieną ir daržoves bei vaisius. Savo darbo patirtį skleidžiame kitoms 
ugdymo įstaigoms, dalyvaujame metodinėse dienose, konferencijose, seminaruose. Vaikai įgijo 
socialinių įgūdžių, dalyvaudami programoje „Zipio draugai“. Rajono įstaigų pedagogai gerai atsiliepia 
apie mūsų įstaigos veiklą, pedagogų darbo pasiekimus, rezultatus. 
 Nuo 2008 metų rugsėjo 1 d. mokykloje įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė. Per 
pastaruosius 6 metus pagerinome vaikų paruošimą ugdymuisi mokykloje, geriau formuojamas ir pagal 
vaikų poreikius pritaikomas ugdymo turinys, atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir 
poreikius bei individualias vaiko savybes. Darželyje stengiamasi kompensuoti ugdymo spragas šeimoje, 
papildyti ir praplėsti vaiko akiratį naujomis žiniomis, naujais įgūdžiais ir gebėjimais. Mokyklos vadovas 
geba puoselėti savitą įstaigos kultūrą, darželio bendruomenė, pedagogai ir vadovas atviras kaitai, turi 
kaitos valdymo patirtį. Plėtojamas mokyklos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, sudaromos 
galimybės įstaigos komandai tobulinti bendravimo, partnerystės, bendradarbiavimo įgūdžius. 
 Analizuojamas materialinių, finansinių išteklių naudojimo veiksmingumas, bendruomenė 
telkiama taupiam, racionaliam turto valdymui.  
Būtina tobulinti įstaigos stebėseną, vertinimą ir įsivertinimą. 

Pagalba ugdytiniui 

 Vaikų adaptacijai, socialiniams įgūdžiams gerinti buvo pasitelkta tarptautinė programa 
„Zipio draugai“, kuri padėjo vaikams įveikti iškilusias socialinių įgūdžių, savarankiško pasirinkimo 
asmeniškai nuspręsti, kaip elgtis tuo ar kitu atveju, problemas. Kaip suprasti žmogų, jo elgesį, poreikius, 
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gyvenimo įvairias situacijas, kaip save kontroliuoti, toleruoti kitokį draugą, neįgalų, kaip adaptuotis 

naujoje aplinkoje tarp naujų draugų, auklėtojų. Teikiant pagalbą mokiniui sukurta Vaiko gerovės 

komisija, kuri sprendžia iškilusias vaikų ugdymo ar elgesio problemas, turinti metų darbo planą. 

Įstaigoje kartą per savaitę lankosi psichologas, kuris konsultuoja vaikus, pedagogus, tėvus. Nuo 2014 

metų darželis turi logopedo pareigybę.  

 Būtina tobulinti darbą su tėvais. Įvairinti teikiamų paslaugų pasiūlą tėvams pagal 
mokyklos bendruomenės poreikius ir galimybes. 
Personalo formavimas, organizavimas 
 Mokyklos personalo suformavimas atitinka įstaigos iškeltus poreikius, tikslus ir 

uždavinius. Darželyje dirba 1 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vienas – meninio 

ugdymo pedagogas bei logopedas. Aiškiai apibrėžtos kiekvieno darbuotojo teisės, pareigos ir funkcijos. 

Darbuotojai kelia, tobulina kvalifikaciją seminaruose, kursuose, savišvietos būdu. 

 Įstaigos darbuotojų komandinį darbą būtina tobulinti, siekiant sėkmingos ir darnios 
įstaigos bendruomeninės veiklos mokinių įtraukiojo ugdymo link. 
Vadovavimas, lyderystė 
 Įstaigos vadovas inicijuoja, buria komandą įstaigos strategijai rengti ir įgyvendinti, 

koordinuoja jų veiklą, tuo pačiu siekia įstaigos strategijos dermės su valstybine ir savivaldos strategija, 

jų tikslais. Geba puoselėti savitą mokyklos kultūrą, turi mokyklos valdymo kaitos patirtį, plėtoja 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, sudaro galimybes įstaigos komandai tobulinti 

bendradarbiavimo įgūdžius. Analizuoja materialinių, finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą ir 

telkia bendruomenę taupiam ir racionaliam savivaldybės, įstaigos turto valdymui. Į mokyklos veiklą, 

planavimą, planų įgyvendinimą aktyviai įsitraukia mokyklos savivalda, kuri padeda spręsti mokykloje 

iškilusias problemas. 

 Būtina įgyti naujų kompetencijų, siekiant lyderystės, aukštesnės darbo kokybės ir 
profesionalumo. 

5.  SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS 
- aukšta pedagogų profesinė kompetencija, atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa; 

- geras įstaigos mikroklimatas; 

- vadovo ir darbuotojų santykiai grįsti bendradarbiavimo pagrindais; 

- tėvų ir visuomenės finansinė parama; 

- geros sąlygos pedagogų kvalifikacijos kėlimui; 

- įstaigoje gausu šiuolaikinių edukacinių ugdymo priemonių ir žaislų, užtikrinančių kokybišką 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; 

- kokybiškas vaikų maitinimas; 

- glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais; 

- vaikams sudarytos geros sąlygos aktyviam judėjimui lauko teritorijoje ir sporto salėje; 

- kasmet tobulėjanti edukacinė aplinka vaikų grupėse; 

- tikslinga projektinė veikla, vienijanti visą įstaigos bendruomenę; 

- geros higieninės sąlygos vaikams. 
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SILPNYBĖS 
- didelis atstumas nuo aplinkinių kaimų iki darželio;  

- finansinių išteklių stoka, įsirengiant didesnes ugdymo patalpas; 

- didėja ugdytinių skaičius, reikalaujantis logopedo, psichologo, socialinio pedagogo pagalbos.

-

GALIMYBĖS 
-  pedagogų profesinis tobulėjimas; 

- dalyvavimas konkursuose, projektinėje veikloje; 

- darželio pastato sienų dekoro atnaujinimas, sporto aikštyno futbolui ir krepšiniui žaisti 

įrengimas, bėgimo tako, saugaus eismo aikštyno įrengimas, naujų įrenginių įsigijimas, pastato 

pamatų remontas, palėpės sutvarkymas – pagalbinių patalpų ugdymui įrengimas; 

-  kūrybinių išteklių panaudojimas, gerinant darželio įvaizdį. 

GRĖSMĖS 
-  nepalanki demografinė situacija; 

-  gyventojų bedarbystė; 

-  nepakankamas finansavimas. 

- dažni covido protrūkiai. 

6. MOKYKLOS VIZIJA 

 Darželis – atvira pozityviai kaitai švietimo įstaiga, kurianti savitą kultūrą, teikianti 

kokybišką ugdymą estetiškoje, saugioje, šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

8. MOKYKLOS MISIJA 

 Kiekvienam  vaikui –  teikti įtraukųjį, kokybišką, prieinamą, efektyvų ankstyvąjį, 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Ugdyti sveiką, gerai pasirengusį mokytis mokykloje 

priešmokyklinio amžiaus vaiką, matyti vaiko individualumą, padėti jam tobulėti, ugdyti vaiko 

savarankiškumą, padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti jo prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, 

socialinius, pažintinius poreikius, o pedagogui - būti vaiko įkvėpimo šaltiniu. 

9. PRIORITETINIAI TIKSLAI 

8.1. įtraukiojo ugdymo (si) kokybės gerinimas; 

8.2. šiuolaikiškų ugdymo (si) sąlygų gerinimas, siekiant geresnių įtraukiojo ugdymo rezultatų, 

kokybės ugdyme. 

9. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR STRATEGIJOS  
REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas 1. Kurti efektyvaus darželio modelį. 

Uždavinys 1. 1. Tobulinti darželio valdymą 
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Uždavinys 1.2. Atlikti įsivertinimą darželyje. 

Priemonė Vykdymo laikas Atsakingas 
asmuo 

Lėšų poreikis Finansavimo 
šaltiniai 

Laukiamas 
rezultatas 

1.2.1. Darbo 

grupės 

sudarymas 

2023-2026 m. 

gegužė 

Direktorius 

Pedagogai 

- - Kalendorinio plano 

parengimas 

1.2.2. Pagal 

poreikį atlikti 

platųjį 

įsivertinimą 

2023-2026 m. 

vasaris-kovas 

Įsivertinimo 

grupės vadovas 

- - Išsiaiškinti 

silpnąsias veiklos 

puses 

1.2.3. 

Detalusis 

įsivertinimas 

2023-2026 m. 

balandis-gegužė 

Įsivertinimo 

grupės vadovas 

- - SSGG analizės 

sudarymas 

1.2.4. Išvadų 

pateikimas 

2023-2026 m. 

rugsėjis 

Įsivertinimo 

grupės vadovas 

- - Strateginio veiklos 

plano korekcija 

Tikslas 2. Ugdymo sąlygų gerinimas. 

Uždavinys 2.1. Turtinti darželio materialinę bazę. 

Priemonė Vykdymo 
laikas 

Atsakingas 
asmuo 

Lėšų poreikis Finansavimo 
šaltiniai 

Laukiamas 
rezultatas 

2.1.1. 

Kompiuterinių 

žaidimų įsigijimas 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2023 – 

2026 m. 

Direktorius 3000 eurų per 

metus 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos 

Ugdymo proceso 

modernizavimas, 

įgyvendinant 

įtraukiojo ugdymo 

idėjas 

2.1.2. Įstaigos baldų 

atnaujinimas 

2023–2026 

m. 

Direktorius 1000 eurų per 

metus 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos 

Pagerės vaikų 

laikysena, baldai 

atitiks standartus 

2.1.3. Sportinio 

inventoriaus 

įsigijimas 

2023-2026  

m.  

Direktorius 1000 eurų per 

metus 

Biudžeto ir 

rėmėjų lėšos 

Vaikų poilsio, 

užimtumo ir kūno 

kultūros kokybės 

gerinimas 

2.1.5. Praplėsti 2023-2026 Direktorius Pagal sąmatą Biudžeto lėšos Higieniška aplinka 

Priemonė Vykdymo 
laikas 

Atsakingas asmuo Lėšų 
poreikis 

Finansavimo 
šaltiniai 

Laukiamas 
rezultatas 

1.1.1.Vadovo atestacija 2023-2026 

m. 

Direktorius Pagal 

poreikį 

Biudžeto 

lėšos 

Vadovo 

kompetencijų 

augimas 

1.1.2. Efektyvinti mokyklos 

tarybos veiklą 

2023 – 2026 

nuolat 

Mokyklos taryba - - Aktyvūs tėvai 

1.1.3. Ugdomosios įtraukiojo 

ugdymo veiklos tyrimai, analizė, 

išvados, rezultatų panaudojimas 

2023 – 2026 

nuolat 

Direktorius 

Pedagogai 

- - Bendruomenės 

narių poreikių 

tenkinimas 

1.1.4. Pedagogų darbo kontrolės 

efektyvinimas 

2023 – 2026 

nuolat 

Direktorius 

Pedagogai 

- - Ugdymo 

proceso 

kokybės 

gerinimas 
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ugdymui skirtas 
patalpas, įrengti 
antrame aukšte 
patalpas,  
pritaikytas vaikų 
ugdymui arba 
miegojimui, 
sportavimui. 

m.  atitinkanti higienos 
normų 
reikalavimus 

2.1.6. Žaislų, 
žaidimų įsigijimas 

2023–2026 
m. kasmet 

Direktorius 1000 eurų per 
metus 

Biudžeto ir 
rėmėjų lėšos 

Vaikų užimtumo ir 
kūrybinės veiklos 
gerinimas 

Lauko aikštyno 
renovavimas, naujų 
įrengimų 
žaidimams 
įsigijimas,  
teritorijos 
apželdinimas 

2023-2026 
m. kasmet 
įsigyt naujų 
įrengimų 
aikštelei, 
2023-2026 
m. 
apželdinti 
teritoriją 
naujais 
želdiniais. 

Direktorius 10 000 Eurų Biudžeto ir 
rėmėjų lėšos, 
darbas, 
dalyvavimas 
Trakų VVG 
projektuose 

Vaikų užimtumas ir 
judesių lavinimas, 
aplinkos estetinio 
vaizdo gerinimas 

2.1.7. Mokyklinio 
autobusiuko 
įsigijimas mokinių 
pavežėjimui 

2023-2026 
m. 

Direktorius 30 000 Eurų Biudžeto ir 
rėmėjų lėšos, 
dalyvavimas 
Trakų VVG 
projektuose 

Pagerės ugdytinių 
lankomumas, 
padidės lankančių 
įstaigą ugdytinių 
skaičius  

Tikslas 3. Ugdymo kokybės gerinimas 
Uždavinys 3.1. Kelti pedagogų profesinę kompetenciją švietimo pagalbos srityje. 

Priemonė Vykdymo laikas Atsakingas 
asmuo 

Lėšų poreikis Finansavimo 
šaltiniai 

Laukiamas 
rezultatas 

3.1.1.Dalyvavimas 
kvalifikacijos 
kėlimo 
seminaruose, 
seminaruose 

2023-2026 m.  Direktorius 
Pedagogai 

300 eurų per 
metus 

Mokinio 
krepšelis, 
biudžeto lėšos 

Pedagogai įgys 
kompetencijų, 
reikalingų ugdant 
skirtingų gebėjimų ir 
poreikių mokinius, o 
tai padės efektyviai 
spręsti problemas, 
kylančias tenkinant 
mokinių 
specialiuosius 
ugdymosi poreikius 
darželyje 

 3.1.2. 
Dalyvavimas 
įtraukiojo ugdymo 
projektuose ir 
programose 

2023-2026 m.  Direktorius 
Pedagogai 

- - Pedagogų 
kompetencijų 
augimas 

3.1.3. 2023-2026 m.  Direktorius - - Pasidalijimas darbo 
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Bendradarbiavimas 
su kitų darželių 
pedagogais 

Pedagogai patirtimi 

3.1.4. Straipsniai į 
spaudą, mokyklos 
svetainę 
pedagoginėmis, 
vaikų sveikatos 
temomis 

2023-2026 m.  Mokyklos taryba 
Direktorius 
Pedagogai 

- - Visuomenės 
pedagoginis 
švietimas 

Uždavinys 3.2. Užtikrinti priešmokyklinio amžiaus ugdytinių įtraukųjį, kokybišką ir efektyvų 
pasirengimą mokymuisi mokykloje. 

Priemonė Vykdymo laikas Atsakingas 
asmuo 

Lėšų poreikis Finansavimo 
šaltiniai 

Laukiamas 
rezultatas 

3.3.1. Veikloje 
naudoti naujus 
ugdymo 
metodus, 
įtraukųjį 
ugdymą 

2023-2026 m. Pedagogai - Biudžeto lėšos Kokybiškas 
ugdymas 

3.3.2. 
Diferencijuoti 
ugdymo 
procesą, 
pritaikant jį 
pagal ugdytinių 
amžių 

2023-2026 m. Pedagogai - - Kokybiškas 
ugdymas 

3.2.3. 
Analizuoti 
įtraukųjį 
ugdymą, 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
kokybę, 
efektyvumą, 
prieinamumą, 
ugdytinių 
ugdymosi 
motyvaciją, 
ugdymosi 
savarankiškumą, 
mokytojų 
inovatyvumą, 
naujų, įtraukių 
ugdymo metodų 
ir būdų taikymą 
ugdymo 
procese. 

2023-2026 m. Pedagogai 
Direktorius 

- - Pagalbos 
ugdytiniams 
efektyvinimas 
Mokytojų veiklos 
tobulinimas 
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Tikslas 4. Plėtoti vaikų saviraiškos galimybes. 
Uždavinys 4. 1. Ugdyti vaikų pilietiškumą, meninę saviraišką 

Priemonė Vykdymo laikas Atsakingas 
asmuo 

Lėšų poreikis Finansa
vimo 
šaltiniai 

Laukiamas 
rezultatas 

4.1.1. Meninės krypties 
veiklos efektyvinimas 

2023-2026 m. 
sausis-kovas 

Muzikos 
vadovas, 
pedagogai 

Pagal 
poreikį 

MK, 
SB 
lėšos 

Kokybiškesni, 
aukštesnio meninio 
lygio kultūriniai 
renginiai, programos, 
įvairiapusė meninė 
ugdytinių raiška-
vaidyba, šokiai, 
dainavimas, 
muzikiniai žaidimai, 
lėlių teatras, vaikų 
dailės dalykai-
piešimas, lipdymas, 
aplikavimas ir t.t. ir 
kiti meniniai, 
muzikiniai užsiėmiai 
darželyje. 

4.1.2. Tautinių, 
valstybinių ir kalendorinių 
švenčių paminėjimas, 
konkursų, viktorinų, 
popiečių organizavimas 

2023-2026 m.  Direktorius 
Pedagogai 

Pagal 
poreikį 

- Saviraiškos  įgūdžių 
tenkinimas, ugdytinių 
tautinio-pilietinio 
sąmoningumo 
ugdymas, meilės, 
patriotizmo išraiškos 
savo šaliai skatinimas 

Tikslas 5. Teikti vaikui visokeriopą pagalbą 
Uždavinys 5.1. Siekti vaikų saugumo darželyje. 

Priemonė Vykdymo laikas Atsakingas 
asmuo 

Lėšų poreikis Finansavimo 
šaltiniai 

Laukiamas 
rezultatas 

5.1.1. 
Užtikrinti 
vaiko 
saugumą 
grupėje ir 
lauke 

2023-2026 m. 
nuolat 

Grupių 
pedagogai, 
direktorius 

Apie 3000 eurų 
per metus 

Biudžeto lėšos Saugi aplinka vaiko 
gyvybei 

5.1.2. Nuolat 
stebėti ir , 
esant 
būtinybei, 
pakeisti 
sulūžusį  
inventorių 
nauju 

Per metus Direktorius Apie 3000 eurų 
per metus 

Biudžeto lėšos Saugi ir estetiška 
aplinka 
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5.1.3. Šviesti 
tėvus ir vaikus 
vaikų saugos, 
sveikos 
gyvensenos 
klausimais 

2023-2026 m. 
kasmet 

Grupės 
pedagogai 

- - Tėvų ir pedagogų 
vienodi reikalavimai. 

Uždavinys 5.2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 

Priemonė Vykdymo laikas Atsakingas 
asmuo 

Lėšų poreikis Finansavimo 
šaltiniai 

Laukiamas 
rezultatas 

5.2.1. 
Organizuoti 
sveikatos 
savaites 

2023-2026 m. 1 
kartą per ketvirtį 

Direktorius 
Pedagogai 

- - Vaikai įgys daugiau 
žinių apie sveikatos 
saugojimo būdus 

5.2.2. 
Dalyvauti 
“Sveikuolių 
sveikuoliai“ 
rajoniniame 
konkurse 

2023-2026 m. 
paskelbus 
konkursą 

Direktorius 
Pedagogai 

- Biudžeto lėšos Skatinti vaikus 
sportuoti 

5.2.3. Skleisti 
žinias tėvams 
ir vaikams 
apie žalingų 
įpročių žalą ir 
jų prevenciją 

2023-2026 m. 
nuolat 

Direktorius 
Pedagogai 

- - Žalingų įpročių 
prevencija 

5.2.4. 
Organizuoti 
popietines 
sportines 
pramogas 
vaikams 

2023-2026 m. 
kartą per mėnesį 

Muzikos 
vadovas, grupės 
pedagogai 

- - Sportas – sveikata, 
sveikam kūne – 
sveika siela 

15. NUMATOMAS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAS 

1. Įgytos šiuolaikiškos priemonės leis 50 proc. padidinti teikiamų paslaugų kokybę. 
2. Pedagogai tikslingai tobulins kvalifikaciją dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir 

seminaruose, įsigilins į mokinių įtraukiojo ugdymo metodiką, priemonių taikymo galimybes, 
atras naujus ugdymo metodus. 

3. Motyvuoti pedagogai įgis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 
4. Padidės darbuotojams informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese galimybės. 
5. Sukurta šiuolaikiška, moderni, įtrauki ugdymosi aplinka atitiks higienos normų ir teisės aktų 

nustatytus vaikų saugos ir sveikatos reikalavimus. 
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16. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

6. Už strateginio plano įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar 
įstaiga įgyvendina strateginius tikslus ir ugdymo programas, ar darbuotojai efektyviai vykdo 
suderintus uždavinius ir priemones. 

7. Mokyklos direktorius organizuoja įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą. Įsivertinimo grupė kartą 
per metus pristato ataskaitą įstaigos tarybai. 

8. Mokykla rengia metinį veiklos planą, kuriame pagal rezultatų rodiklius planuoja priemones 
2023-2026  metų strateginiams tikslams pasiekti. 

_______________________________________________ 

PRITARTA                                                                     PRITARTA 

Trakų r. Onuškio                                                              
vaikų darželio tarybos                                                      
2022 m. lapkričio 30 d.                                                   
nutarimu Nr. DT-6 


