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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ 2023–2027 METŲ  

STRATEGINIS PLANAS 

 

 

Trumpas 

įstaigos 

pristatymas, 

išskirtinumas 

Esame atvira, bendraujanti ir bendradarbiaujanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla skirianti didelį dėmesį 

kokybiškam, šiuolaikiškam ir inovatyviam ugdymui,  teikianti pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo, esant 

poreikiui surdopedagogo ir tiflopedagogo pagalbą.  

Įstaigoje ugdome 184 vaikus, veikia devynios ikimokyklinio amžiaus ir dvi – priešmokyklinio amžiaus grupės. Panevėžio lopšelio-

darželio „Aušra“ pastato išorė renovuota 2013 metais, 2020 metais atnaujintas šalto ir karšto vandens magistralinis vamzdynas.  

Lopšelis - darželis “Aušra” turi besikeičiančias, modernėjančias lauko ir vidaus erdves: įrengtas interaktyvus kambarys, edukacinė 

STEAM erdvė, įrengta moderni krepšinio aikštelė, šachmatų aikštelė, atnaujinta 9 pavėsinių danga, lauko teritorija aptverta higienos normas 

atitinkančia tvora. 



Ugdymo įstaiga yra palankioje miesto geografinėje padėtyje su vystoma ir tobulėjančia infrastruktūra, netoli „Saulėtekio“ progimnazijos. 

Lopšelis - darželis “Aušra” prieinama visoms šeimoms, įstaigoje skatinama socialinė įtrauktis ir kultūrinė bei etninė įvairovė, dirba kvalifikuoti 

pedagogai, ugdymo turinys paremtas pedagoginėmis nuostatomis, vertybėmis ir tikslais, skatinančiais visapusiškai ugdyti vaiką ir kuo labiau 

atskleisti kiekvieno vaiko ugdymosi galias. Nuolatinis ugdytinių stebėjimas ir vertinimas suteikia aktualios informacijos, siekiant aukštesnės 

ugdymo kokybės. 

Panevėžio Lopšelis darželis „Aušra“ išugdė žinomų Lietuvoje ir už jos ribų žmonių, tokių kaip - Vida Mačikėnaitė-Ambutavičienė, VU 

TSPMI alumnė, Tarptautinio Japonijos universiteto dėstytoja, MMJ fondo stipendijos laimėtoja, jau daugiau nei 12 metų gyvenanti Azijoje, 

šiuo metu dirbanti Tarptautiniame Japonijos universitete (International University of Japan), kuriame dėsto lyginamosios politikos, Kinijos 

užsienio politikos ir tarptautinių santykių Eurazijoje kursus, Goda Vašurenkaitę MKL (moterų krepšinio lygos) žaidėją daugelį kt. 

Lopšelio-darželio veiklai finansuoti skiriamos lėšos iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ,,Mokinio 

krepšelio“ pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas, Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos. Pagal Savivaldybės 

tarybos patvirtintą tvarką ugdymo reikmėms iš tėvų renkamas mėnesinis mokestis, rėmėjų ir gautos paramos lėšos, specialiosios lėšos, kitos 

ne biudžeto lėšos. Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Panevėžio miesto 

savivaldybės tarybos bei administracijos patvirtintais teisės aktais. Finansiniai ištekliai, jų poreikis bei panaudojimas derinami su Panevėžio 

miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriumi. 

Mokinių, pedagogų statistiniai duomenys tvarkomi elektroniniame mokinių ir pedagogų registre. Informacija apie įstaigos veiklą 

skelbiama „Aušros“ lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.darzelisausra.lt, Panevėžio savivaldybės tinklalapyje www.panevezys.lt, 

įstaigos informaciniuose stenduose, socialiniame Facebook tinkle Panevėžio Lopšelis Darželis Aušra. 

 

Vizija Inovatyvi, besimokanti, bendradarbiaujanti mokykla, atvira kaitai, atliepianti bendruomenės poreikius. 

 

Misija Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti jo prigimtinius kultūros, socialinius, 

etninius,  pažintinius poreikius siekiant vaiko asmenybės ūgties. 

https://mkl.lt/league/563/player/146023/?seasonId=91431&print=1
http://www.darzelisausra.lt/
http://www.panevezys.lt/


           
 

 

Vertybės Mums svarbus kiekvienas 

Mums svarbus kiekvienas bendruomenės narys: ugdytinis, pedagogas, tėvas/globėjas, socialinis partneris. Tikime, kad tik atviras požiūris, 

įsigilinimas į kiekvieno poreikius bei idėjas lemia sprendimų sėkmę ir kokybę. 

Esame atviri pokyčiams 

Kiekviena mūsų diena yra pripildyta noro padaryti geriau ir pasiekti daugiau. Pokyčiai ir iššūkiai mus pripildo energijos, jie skatina būti 

kūrybiškais, moderniais, veikliais ir pranokti save. 

Tikslai Išorinio vertinimo (2022 m.) metu buvo nustatyti tobulintini veiklos aspektai, bei atlikta apklausa įstaigoje, kurios metu buvo siekiama 

išsiaiškinti bendruomenės poreikius dėl įstaigos tobulinimo. Tuo remiantis strateginiame plane buvo išsikelti šie tikslai:  

1. Gerinti ugdymo(si) paslaugų kokybę, atitinkančią šiuolaikinį ugdymą. 

 

2. Kurti inovatyvią, saugią ir estetišką ugdymo(si) aplinką. 

 

3. Kelti tikslingą pedagogų kvalifikaciją skatinant sklaidą. 

 

 

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

Tikslo, uždavinio, 

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendinimo 

terminas 
Pavadinimas Mato vnt. 

Rodiklių reikšmė 

Faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

Siektina 

reikšmė, 

rezultatas 



01 Gerinti ugdymo(si) paslaugų kokybę 

atitinkančią šiuolaikinį ugdymą. 

Tėvų teigiančių, kad ugdymo 

kokybė pagerėjo dalis 

proc. 60 80 2023-2027 

 Pedagogų teigiančių, kad ugdymo 

kokybė pagerėjo dalis 

proc. 70 90 2023-2027 

01 01 Ugdyti vaikų informatinį mąstymą ir 

skaitmeninį raštingumą. 

Mokytojų besinaudojančių 

skaitmeninių mokymo priemonių, 

įrankių bei išteklių rinkiniais dalis 

proc. 30 80 2023-2027 

PU ugdytinių dalyvaujančių 

Robolabas”, STEAM centro 

veiklose skaičius; 

Vnt. 20 100 

Įsigytu interaktyvių priemonių 

skaičius; 

vnt. 2 10 

01 02 Skatinti vaikų kūrybiškumą, diegiant 

prasmingesnį pažinimo procesą per patirtinę 

veiklą.  

Vaikų kūrybiškumą per  IKT ir 

STEAM veiklas. Darbu atliktu 

dalis 

 

proc.  30 70 2023-2027 

01 03 Teikti vaiko poreikius atitinkančias Švietimo 

paslaugas ir pagalbą. 

Teikti specialiąją pedagoginę 

švietimo pagalbą ir papildoma 

švietimo pagalba 

proc. 50 80 2023-2027 

Neformalių užsiėmimų skaičius. vnt. 4  4 2023-2027 

01 04 Skatinti ugdytinių tėvų ir pedagogų 

reflektyvumą, siekiant inovacijų, atradimų ir 

ugdymo(si) sėkmės. 

 

Atlikti bendruomenės apklausas  vnt. 1 5 2023-2027 



           
 

02 Kurti inovatyvią, saugią ir estetišką ugdymo(si) aplinką. 

 

    

02 01 Naujų, pažangių, inovatyvių mokymo(si) 

priemonių kūrimas aprūpinant įstaigą 

reikalingu inventoriumi ir įranga 

Sferiniai veidrodžiai. vnt. - 2 2023-2025 

02 02 Tobulinti  edukacines erdves. 

 

Lauko klasės įrengimas vnt. 0 2 2023-2027 

Sensorinio kambario įrengimas 

02 03 Gerinti įstaigos aplinką. 

 

Įstaigos koridorių, grupių tualetų, 

prausyklų remontas 

vnt. 3 4 2023-2027 

03 Kelti tikslingą pedagogų kvalifikaciją  

 

     

03 01 Tobulinti IKT žinias ir jų panaudojimą 

ugdomojoje veikloje.  

 

Atvirų IKT veiklų skaičius vnt. 2 11 2023-2027 

03 02 Dalyvauti STEAM mokymuose ir plėsti 

STEAM veiklų naudojimą ugdyme. 

 

Atvirų STEAM veiklų skaičius vnt. 4 11 2023-2027 

03 03  Siekti žinių įtraukiojo ugdymo srityje. Išklausytų kursų, seminarų skaičius proc. 15 90 2023-2027 

03 04 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir 

atestacijos vykdymas skatinant sklaidą. 

 

Besiatestuojančių pedagogų 

skaičius 

vnt. 1 5 2023-2025 

Darbuotojų, tobulinusių 

kvalifikaciją skaičius 

vnt. 27 27 2023-2027 

 


