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ĮVADAS 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ strateginis planas 2018–2022 metams parengtas vykdant Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme numatytą pareigą 

ir siekiant sutelkti įstaigos bendruomenę kuriant draugišką, pokyčiams ir naujovėms atvirą, puoselėjančią savo tradicijas ir kultūrą, kokybišką ugdymą teikiančią 

mokyklą. Rengiant strateginį planą remtasi Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiame plane, Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje, Lietuvos 

pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ keliamais uždaviniais švietimui, įstaigos veiklos ataskaita, bendruomenės ir darželio tarybos siūlymais ir 

rekomendacijomis. Kuriant strategiją vadovautasi nuostatais, bendradarbiavimo sutartimis su partneriais ir kitais dokumentais. 

Įgyvendinant strateginį planą, siekiama vaikų ugdymosi kokybės, pedagogų, tėvų bei socialinių partnerių bendros veiklos ir sutelktumo, pedagogų 

kompetentingumo ir įstaigos materialinės bazės bei pastatų būklės gerinimo. 

Strateginio plano rengėjai: 

 įstaigos administracija: direktorė – aukštasis išsilavinimas, III vadybinė kategorija, 35 m. vadybinio stažo; pavaduotoja ugdymui – aukštasis 

išsilavinimas, III vadybinė kategorija, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija; 

 darželio tarybos nariai; 

 ugdytojai: penkiolika ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, viena meninio ugdymo pedagogė, viena logopedė. Visos auklėtojos turi pedagoginę-

psichologinę kvalifikaciją. Daugumos pedagogų darbo stažas – virš penkiolikos metų. 

 

1. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

Pavadinimas: Vilniaus lopšelis-darželis „Gelvonėlis“.  

Adresas: Gelvonų g. 1, LT 07140, Vilnius, telefonas – 85 246 49 21.  

El. pašto adresas: rastine@gelvonelis.vilnius.lm.lt  

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas – 3112 (lopšelis-darželis).  Įstaigos kodas – 290031830. 

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Veiklos kodas – 801010.  

Darbo rėžimas – penkiadienis.  Lopšelis-darželis turi bendrą salę sportui ir muzikinei veiklai. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Gelvonėlis“ – viešasis juridinis asmuo, turintis išlaidų sąmatą, herbinį antspaudą, sąskaitą banke, įstatymų nustatyta tvarka 

galintis gauti paramą ir įsigyti paramos gavėjo statusą.  
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Mokyklos pristatymas: 

Lopšelis-darželis įsteigtas 1981m. gruodžio 31d. kaip įstaiga su rusų ugdomąja kalba. Bendras grupių skaičius keitėsi, svyruojant nuo 12 atidarymo iki 

6-ių 1992m. Dabar įstaigoje vėl veikia 12 grupių. Vaikai nuo 1,5 metų iki mokyklos ugdomi gimtąja jų kalba. Yra grupių vieno amžiaus vaikų, mišrių grupių. 

2017–2018 m. m. veikia 3 lopšelio grupės.  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Įstaigos savitumai. Lopšelyje-darželyje „Gelvonėlis“ vaikai ugdomi multikultūrinės aplinkos sąlygomis. Yra 6 grupės lietuvių ugdymo kalba, 5 –  rusų, 

1 – lenkų. Ugdymas vyksta tautinių įpročių, tradicijų, kultūros, meno pagrindu, praktikuojami bendri renginiai, ugdantys toleranciją, supratimą, pagarbą 

visiems. Naudojama liaudies žodinė kūryba, ypač pasakos, kurios įvairiais būdais interpretuojamos: piešiamos, įgarsinamos, dramatizuojamos, pasigaminami 

jų veikėjai, pasakų motyvais kuriamos mįslės, vyksta viktorinos, vaikų ir suaugusiųjų muzikiniai vaidinimai. 

Įstaigoje dirba daugiatautis bendraminčių kolektyvas, kuriantis palankų bendravimo bei bendradarbiavimo klimatą. Kartu su auklėtojomis kūrybiškai 

dirba meninio ugdymo pedagogė.  

            Darželio ypatingas išsidėstymas – šalia Ozo geologinio paminklo. Netoliese yra miškelis, vandens telkinys, pievelė, kalvos. Susidaro plačios galimybės 

vaikų betarpiškam bendravimui su gamta, buvimui gryname ore, gamtos reiškinių ir objektų stebėjimui, rūpinimuisi jais, o kartu vaikų ekologiniam, doriniam, 

fiziniam ugdymuisi. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogės bendradarbiauja su netoli esančių mokyklų mokytojomis, kviečia dalyvauti tėvų susirinkimuose, 

praktikuojami bendri renginiai bei ugdytinių lankymasis šiose mokyklose. 
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3. IŠORINĖ ANALIZĖ (PESTE MATRICA) 
 

Politiniai-teisiniai veiksniai  
 

Galimybės Grėsmės 

1. Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“, valstybinės švietimo 

2013–2022 metų strategijos apibrėžti siekiai – kiekvieno su Lietuva save 

susiejusio asmens nuolatinis tobulėjimas, mokymasis visą gyvenimą, 

aktyvus dalyvavimas socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime 

– kelia reikalavimus sukurti kuo įvairesnes paskatas ir sąlygas mokytis 

visiems bendruomenės nariams, plėtoti kultūrą, ugdyti kūrybiškus žmones, 

asmenybes, gebančias prisiimti atsakomybę už save bei valstybę, atrasti 

paskatas ir sąlygas kurtis reflektuojančių, kūrybingų ir profesionalių 

mokytojų ir dėstytojų bendruomenėms. 

2. Keliami išskirtiniai reikalavimai mokytojams. Jų asmeninės savybės, 

motyvacija, kūrybiškumas, noras nuolat tobulėti, gebėjimas perimti gerąją 

praktiką yra pagrindinis Lietuvos švietimo sėkmės laidas. 

3. Įgyvendinami Vilniaus miesto savivaldybės reikalavimai dėl mokinių 

registro. 

4. Galioja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. 

sprendimas Nr. 1-57 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“,  įgyvendinamas centralizuotas vaikų 

priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

5. Vienas iš švietimo kokybės prioritetų – informacinės visuomenės 

plėtojimas. 

6. Švietimo įstaigos veikla turi būti orientuota į prioritetinių Valstybinės 

švietimo strategijos siekių bei tikslų įgyvendinimą. 

1. Įstaigoje (kaip ir visose šalies mokyklose) pastebima tendencija – dirbančių 

mokytojų „senėjimas“, jaunų mokytojų dalies nuoseklus mažėjimas, o 

priešpensinio – tolygus augimas. Mokytojų amžiaus vidurkis – 48,8 metų. 

2. Vyresnio amžiaus mokytojų pasitraukimas iš mokyklos dėl keliamų 

išskirtinių reikalavimų, galbūt, padidins mokytojų stygius.  

3. Jaunųjų, energingų mokytojų trūkumas mokyklose. 

3. Nepakankamas dėmesys tautinės kultūros puoselėjimui valstybiniu 

lygmeniu. 
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Ekonominiai veiksniai 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Nuo 2011 m. taikomas ir ikimokyklinio ugdymo krepšelis, kuris 

stabilizuoja ikimokyklinio ugdymo finansavimą. Perspektyvoje Švietimo 

ir mokslo ministerija didins mokinio krepšelio finansavimą. 

2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojami projektai pagerins 

darželio materialinę ir intelektualinę bazę. 

3. Priimtas gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę 

panaudoti 2% įstaigos reikmėms. 

4. Darželio, kaip ir visų švietimo įstaigų finansavimas priklauso nuo 

šalies ekonominės būklės. 

5. Padidėjus finansavimui darželis galės atnaujinti savo pastato techninę 

būklę. 

6. Darželių auklėtojų atlyginimų padidinimas nuo 2017-07-01, tikėtina, 

palengvins aprūpinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagoginiais 

kadrais.  

1. Didėjanti infliacija mažina mokinio krepšelį. 

2. Nėra patirties, įgūdžių rengiant paraiškas dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose. 

3. Maži auklėtojų padėjėjų, techninio personalo atlyginimai neigiamai įtakoja 

pedagoginio proceso kokybę. 

4. Nepakankamas finansavimas ikimokyklinių įstaigų infrastruktūrai įgyvendinti.  

5. Mažesnis vaikų skaičius privačių darželių grupėse labiau vylios mokytojus. 

6. Blogėjanti ekonominė situacija daro įtaką vertybių kaitai. 

 

Socialiniai-demografiniai veiksniai 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Pozityvus veiksnys – Lietuvos Respublikos vyriausybės didesnė 

parama šeimoms auginančioms vaikus, lengvatos už vaiko išlaikymą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

2. Augant šalies ekonomikai sumažėtų socialinės atskirties apimtis. 

3. Įstaigoje daugėja kitakalbių, migrantų vaikų. Jų ugdymas lietuvių 

kalbos teigiamai veikia tolimesnę socializaciją. 

4. Ekonomikos augimas Vilniuje padidina atvykusių iš kitų miestų 

skaičių. 

5. Didėjanti ikimokyklinių įstaigų paklausa, augantis visuomenės 

pasitikėjimas ugdymu, švietimu. 

6. Sutartys su socialiniais partneriais didina švietimo galimybes. 

1. Gimstamumas sąlygos vaikų skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Prognozuojama, kad dėl gana sparčiai mažėsiančio gimstamumo ir sparčios 

jaunesnio, vidutinio amžiaus gyventojų emigracijos, bus juntama sparti 

visuomenės senėjimo tendencija. 

2. Tautinių mažumų atstovai vis dažniau leidžia vaikus į ikimokyklines įstaigas 

lietuvių ugdomąja kalba, kas sukelia papildomą stresą vaikams, dėl to vaikai 

patiria ugdymosi sunkumų, o dalis darželio darbuotojų gali netekti darbo. 

3. Dėl emigracijos daugėja vaikų, paliktų su giminaičiais, ne visada galinčiais 

suteikti vaikui reikalingą pedagoginę pagalbą. 

4. Vis sunkiau užtikrinti ugdymo kokybės dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų skaičiaus didėjimo (nėra finansavimo, etatų). 

5. Gyventojų nedarbas, emigracija iš šalies, vaikų išvežimas. 

6. Visuomenės ir pasitaikęs tėvų abejingumas vaikų problemoms, nesidomėjimas 

ugdymosi rezultatais, atsakomybės perkėlimas auklėtojoms.. 

7.  Neigiamų socialinių reiškinių įtakos augimas, žalingų įpročių plitimas. 
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Technologiniai veiksniai 

 

Galimybės Grėsmės 

1.  Technologijoms vystantis, švietimo įstaigoms siūloma vis įvairesnių 

modernių priemonių, kurios daro ugdymo procesą patrauklesniu, 

produktyvesniu. 

2. Sukūrus švietimo informacinį tinklą susidarė sąlygos pereiti prie 

kokybiškai naujos vadybos, standartizuotu būdu keistis duomenimis 

panaudojant žiniatinklio paslaugas. 

3.  Yra specialistų, gebančių dirbti su technologijomis ugdymo procese 

ir administravime. 

1.  Trūksta lėšų įsigyti legalioms programoms, modernioms metodinėms 

priemonėms.  

3.  Nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas, kalbinės problemos, naudojant 

kompiuterinę techniką, dalyvaujant tarptautinėse projektuose. 

4. Nepakankamas personalo kompiuterinio raštingumo lygis. 

 

Edukaciniai veiksniai 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Ugdymo tikslų derinimas su vaikų, šeimų, bendruomenės ir valstybės 

poreikiais. 

2. Individualių ugdymo programų taikymas tiesiogiai atspindi švietimo 

ir ugdymo paslaugų ypatumus, vietos regiono poreikius. 

3. Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų ugdymo programų plėtra. 

4. Sutarčių su socialiniais partneriais panaudojimas edukaciniams 

tikslams. 

5. Šeškinės Ozo erdvių panaudojimas edukaciniams tikslams. 

6. Bevielio interneto prieiga visose darželio grupėse sudarys palankesnes 

sąlygas pedagogų ir tėvų bendradarbiavimui. 

7. Pagal galimybes tėvų, rėmėjų, steigėjo  lėšomis kurti patrauklią 

ugdymo įstaigos aplinką, tame tarpe ir lauke. 

8. Tikslingas pertvarkymas ir pritaikymas, estetinės ugdymo aplinkos 

kūrimas.  

1. Patirties stoka, rengiant įvairias programas. 

2. Specialistų trūkumas dėl finansinių galimybių stabdo ugdymo paslaugų kokybę. 

3. Nepakankamas projektų finansavimas sumažina galimybes vaikams, 

pedagogams jose dalyvauti. 

4. Nepakankama ugdymo išteklių įvairovė, jų būklė. 

5. Didėjimas specialiųjų ugdymo poreikių turinčių bei alergiškų vaikų. 

6. Įkurdinimas papildomos vaikų grupės vietoje sporto salės apsunkina vaikų 

fizinio aktyvumo poreikių tenkinimą. 
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4. VIDINĖ ANALIZĖ 
 

1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas 

Valdymo struktūra 
 

Vardas, pavardė Pareigybė Vadybinė kategorija 

Vilia Gabrinovič Direktorė III 

Danuta Juralevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III 

 

Darželiui vadovauja direktorius, laimėjęs atvirą konkursą, priimtas į darbą Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui skiriamas konkurso būdu.  

Darželyje veikia savivaldos institucijos: darželio taryba, pedagogų taryba bei metodinė taryba.  

Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus ir pedagogus įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti, numatanti veiklos prioritetus, 

inicijuojanti bendradarbiavimą, svarstanti sąmatas, prižiūrinti finansinę veiklą, sprendžianti svarbius Darželio veiklos klausimus. Ją sudaro 6 nariai. Tėvus 

į Darželio tarybą siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba. Institucija renkama trejiems metams. Tarybos funkcijos apibrėžtos 

darželio nuostatuose. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai.   

Darželio mokytojų tarybai vadovauja direktorius. Ši institucija sudaryta direktoriaus įsakymu iš darželio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui, kitų darželyje dirbančių pedagogų, medicinos darbuotojų. Ji sprendžia pedagogų profesinius ir bendrus ugdymo klausimus. 

Metodinė taryba organizuoja darželyje metodinę veiklą. Jai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Nagrinėja ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo planavimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nustato metodinės veiklos prioritetus, reflektuoja ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos, pedagoginio proceso realizavimo klausimus, ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą. Inicijuoja pedagogų patirties 

sklaidą, rengia metodinius seminarus ir kitus renginius pedagogams. Planuoja ugdymo organizavimą, ugdymo turinio kaitą, įgyvendinimą, pedagogų 

kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą. 

Darbuotojų interesams atstovauti veikia Darbo taryba, kurios sudėtyje 3 nariai. Darbo taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises. Tarybos 

veikla reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas. 

Ugdymo institucijos uždavinius taip pat padeda įgyvendinti pedagogų atestacijos ir Vaiko gerovės komisijos, meninės, kalbinės veiklos koordinavimo 

grupės, Sveikatos biuras, kuruojantis sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklą. 

Be šių institucijų dirba: 

     Ūkio personalas. Pavaduotoja ūkio reikalams rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena, organizuoja aptarnaujančio personalo 

darbą, materialiai atsako už pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių apsaugą. Vykdo kitas pareigybės apraše numatytas funkcijas. Ūkio personalą sudaro 

auklėtojų padėjėjai, virėjai, kiemsargis, sargai, sandėlininkas, pagalbiniai darbininkai, valytojai, statinių prižiūrėtojas ir kt., vykdantys pareigybės 

aprašymuose numatytas funkcijas. 

Medicinos personalas – visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, mitybos ir maitinimo bei sanitarinio-higieninio 

režimo organizavimą ir koordinavimą, švietėjišką darbą bendruomenėje. Vykdo kitas pareigybės apraše numatytas funkcijas  

 Darželyje veikia grupių tėvų komitetai.  

Direktoriaus iniciatyva gali būti sušauktas visuotinis darželio tėvų susirinkimas. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Darbuotojas
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Sekretorius rengia ir įformina dokumentus, vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisyklėmis. 
 

Išvados:  

Mokyklos strateginį valdymą būtina nukreipti į didesnį visų bendruomenės narių įtraukimą į planavimo procedūras, užtikrinti veiksmingą intelektualinių 

ir materialinių mokyklos išteklių tobulinimą. 
 

2. Žmonių ištekliai 
 

2.1. Ugdytiniai 
 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gelvonėlis“ veikia priešmokyklinio, ikimokyklinio bei ankstyvojo ugdymo grupės.  

Pav. 2.1.1 demonstruoja ugdytinių skaičiaus kaitą per paskutinius 4 metus. Per 3 metus bėgyje šis skaičius nežymiai mažėjo, nes buvo pradėta griežčiau 

laikytis higienos normos (HN75:2016) dėl vaikų skaičiaus grupėse. Nuo 2017 m. rudens  įstaigoje pradėjo veikti 12 grupių, buvo suformuotos ne dvi, kaip 

įprasta, o 3 ankstyvojo amžiaus vaikų grupės. Nežiūrint į tai ugdytinių skaičius nepasiekė 2014 metų lygio, kai veikė 11 grupių, nes vadovaujantis minėta 

higienos norma (HN75:2016) ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse vaikų skaičius yra mažesnis negu ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse. Patirtis parodo, kad 

tėvai sutinka, kad vaikas būtų priimtas į ankstyvojo amžiaus vaikų grupę bet kokio darželio, bet praėjus metams ir radus laisvą vietą darželyje pagal gyvenamąją 

vietą tėvai be abejonių perveda vaiką į arti esantį darželį. Todėl pastebimas ankstyvojo amžiaus vaikų persiskirstymas.  

Pav. 2.1.2 vaizdžiai rodo vaikų sergamumo mažėjimą per 3 metus, bet 2017 m. praleistų dėl ligos dienų santykinis skaičius ūgtelėjo. Tą sąlygojo 

ankstyvojo amžiaus ugdytinių įstaigoje padidėjimas. Adaptacijos periodu jie labiau pažeidžiami psichologiškai bei dažniau serga dėl susilpnėjusio šiuo metu 

imuniteto. 

Pav. 2.1.3 vaizduoja, kad paskutiniuoju metu berniukų daugiau negu mergaičių. Ateityje būtina praturtinti fizinio aktyvumo kampelius, aprūpinti 

žaislais, priemonėmis, tenkinančiomis fizinio aktyvumo poreikius. 
 

   

Pav. 2.1.1. Vaikų skaičiaus kaita                 Pav. 2.1.2. Praleistų dėl ligos ir iš viso praleistų               Pav. 2.1.3. Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį 

                                                                                      dienų santykis  
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Pav. 2.1.4 vaizduoja ugdytinių pasiskirstymą pagal amžių. Pastebimas 1,5–3 metų vaikų skaičiaus padidėjimas, auga ankstyvojo ugdymo grupių 

poreikis. 

Pav. 2.1.5 parodo priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus svyravimą. Per paskutinius mokslo metus sumažėjo priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius 

grupėje lenkų ugdymo kalba. Nemažai vaikų pradėjo lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes mokyklose. Tėvai baiminosi, kad jungtinėje grupėje vaikų 

pasiruošimas mokyklai gali nukentėti. 

Pav. 2.1.6 vaizduoja socialiai remtinų šeimų skaičiaus mažėjimą paskutinių 4-ių metų bėgyje. Verta paminėti, kad įstaigą lanko vienas vaikas, kurio 

globa patikėta močiutei, nes jo tėvai apriboti teisėse ir šiuo metu jiems skirtas priverstinis priklausomybės gydymas. 
 
 

Pav. 2.1.4. Ugdytinių pasiskirstymas pagal                 Pav. 2.1.5. Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus        Pav. 2.1.6. Socialiai remtinų šeimų skaičiaus 

amžių                                                                           dinamika                                                                              dinamika 

                                                                                                                             

                      
 

Pav. 2.1.7. parodo specialiųjų didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus kaitą. Vaikų skaičius nežymiai padidėjo. Ugdomosios veiklos metu 

jiems reikalinga pagalbos mokiniui specialisto pagalba. 2-iem vaikams rekomenduota psichologo pagalba bei 2-iem – socialinio pedagogo. 

Pav. 2.1.7. Specialiųjų didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius 
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Išvados: 

1. Didelė ankstyvojo ugdymo vaikų grupių paklausa. 

2. Ugdytinių skaičius 2014 ir 2015 metais buvo panašus, tačiau 2016 metais sumažėjo, 2017 metais dėl dar vienos ankstyvojo amžiaus vaikų grupės 

atidarymo bendras vaikų skaičius nežymiai padidėjo. Pastebimas nežymus praleistų dėl ligos dienų skaičiaus didėjimas. 

3. Per trejus metus išaugo ankstyvojo amžiaus vaikų skaičius.  

 

2.2. Tėvai 

 

Nutardami leisti savo vaiką į ikimokyklinę įstaigą dauguma tėvų siekia patenkinti vaiko bendravimo su bendraamžiais poreikį. Tėvams svarbu 

pasirūpinti savo vaiko kokybišku ugdymu vaikystėje, ypač svarbus tinkamas pasirengimas mokyklai. Daugelis tėvų tikisi papildomų švietimo paslaugų. 

Baimindamiesi, jog vaikai ateityje gali turėti sunkumų dėl nepakankamo lietuvių kalbos mokėjimo, tautinių mažumų atstovų tėvai pageidauja, kad vaikai įgytų 

minimalius bendravimo lietuvių kalba įgūdžius. Dalis tėvų nori, kad jų vaikai girdėtų, bandytų kalbėti, žaisdami mokytųsi anglų kalbos. Tėvai noriai leidžia 

vaikus į choreografijos, krepšinio (ypač berniukus), anglų kalbos, konstravimo būrelius. 

Stiprėjant požiūriui į sveikatai palankų maitinimą iš tėvų gauta kritinių atsiliepimų dėl naudojamų valgiaraščių variantų. Turima nuomonė, kad 

nepakankama vaikų sveikatinimo veikla.  

  

Išvados:  

1. Tėvų lūkesčių tenkinimas, pasitikėjimo įstaigos darbuotojais, susidomėjimo veikla, pasitenkinimo vaikų ugdymo pasiekimais didinimas stiprins 

bendradarbiavimą. 

2. Tėvų informavimas apie teisines, pedagogines naujienas, specialistų konsultacijų rengimas sudarys kuo palankiausias sąlygas vaiko kvalifikuotam 

ugdymui šeimoje. 

3. Sveiko maitinimo idėjų įgyvendinimas sustiprins tėvų pasitikėjimą darželiu. 

 

2.3. Ugdytojai 

 

Įstaigoje dirba pakankamai kvalifikuota, kompetentinga, besimokanti, gebanti keistis, ieškanti naujovių ir jas įgyvendinanti mokytojų komanda. Darželis 

įdomus ir įvairiapusis, nes jame dirba įvairūs žmonės: įvairaus amžiaus, skirtingų kompetencijų ir gyvenimo patirties, skirtingus ugdymo stilius pripažįstantys, 

įdomios asmenybės. Darželyje dirbančius asmenis sieja nuostatų pozityvumas, t. y. aukšta savivertė, pasitikėjimas ir rūpinimasis ugdytiniais, aukšta darbo 

motyvacija, nuoširdus domėjimasis pedagogika, pilietinė atsakomybė. Darbuotojai rūpinasi nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, plečia ne tik profesinį, bet ir 

bendrą kultūrinį akiratį. Jie atviri naujovėms, nebijo bandyti, mokosi iš kolegų ir vaikų, nepuola į neviltį nepavykus. Įstaigoje subalansuota kartų kaita, 

užtikrinanti jaunatviško iniciatyvumo ir kūrybiškumo bei gilių dalyko žinių ir gyvenimiškos išminties pusiausvyrą.  
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Pedagogų išsilavinimas 

 

 Įgytas išsilavinimas 

 
Iš viso darbuotojų Aukštasis 

Iš jų ikimokyklinio 

ugd. specialybės 
Aukštesnysis 

Iš jų ikimokyklinio 

ugd. specialybės 
Vidurinis 

Pedagoginių 

darbuotojų, iš viso 
25 19 (76%) 11 6 (24%) 4 - 

Direktorius 1 1 - - - - 

Direkt. pav. ugd.  1 1 1 - - - 

Auklėtojas 21 16 11 5 4 - 

Meninio ugd. ped. 1 - - 1 - - 

Logopedas 1 1 - - - - 

 

Pedagogų kvalifikacija 

 

Pagrindinė auklėtojų dalis turi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Per paskutiniuosius metus šiai kvalifikacinei kategorijai kasmet 

atestavosi po dvi auklėtojos. Nesikeičia auklėtojų metodininkų skaičius. Pedagoges baugina sudarymas darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijai pateiktinų dokumentų.  

 

Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukl. metodininkas Auklėtojas ekspertas 

7 16 2 - 
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Pedagogų darbo stažas 

 

Iki 4 metų Nuo 4-10 metų Nuo 10-15 metų 15 metų ir daugiau 

3 4 1 17 

 

Pedagogų amžius 

 

Pedagogų kaita nedidelė: per pastaruosius 4 metus išėjo 2 pedagogės, atvyko 4 dirbti naujai atidarytoje grupėje bei atsiradus papildomoms darbo 

vietoms, Vilniaus miesto savivaldybei įsteigus papildomus auklėtojų etatus. Susidurta su pedagoginio personalo komplektavimo sunkumais. Pageidaujančių 

dirbti bei reikiamą kvalifikaciją turinčių specialistų katastrofiškai trūksta, todėl priimtos dvi auklėtojos, neturinčios ikimokyklinio ugdymo specialybės. 

Tikimasi, kad joms bus leista lengvatinėmis sąlygomis persikvalifikuoti. 3 pedagogės pensininkės. 

 

Metai 
Pedagogų 

amžius 
Iki 25m. 26-29m. 30-39m. 40-44m. 45-49m. 50-54m. 55-59m. 60-64m. Virš 65m. Iš viso 

2015 
Pedagogų 

skaičius 

- - 4 (18%) 4 (18%) 3 (14%) 5 (23%) 4 (18%) 2 (9%) - 22 

2016 - - 4 (18%) 3 (14%) 4 (18%) 3 (14%) 6 (27%) 2 (9%) - 22 

2017 1 (4%) - 3 (11%) 2 (7%) 6 (22%) 5 (19%) 7 (26%) 3 (11%) - 27 

 

Analizuojant įstaigoje dirbančių pedagogų amžių, matosi, jog 2016 ir 2017 metais daugiausiai, 27% ir 26% atitinkamai, dirbo 55-59 metų amžiaus 

pedagogų.  2017 metais nemažą pedagogų dalį – 22 %, sudaro 45-49 metų amžiaus pedagogai. Dirba 3 pensininkai. 
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2016–2017 metais daugėjo 45-59 metų amžiaus pedagogų. Vyksta natūralus senėjimo procesas. Vidutinis pedagoginių darbuotojų amžius keičiasi. 2017 

metais jis sumažėjo, nes atvyko dirbti dvi pradedančios pedagoginę karjerą, jaunos (24 ir 34 metų) auklėtojos. 

 

Išvados: 

1. Darželyje dirba savo srities profesionalai. Tai įrodo ugdytinių poreikių tenkinimo bei įstaigos uždavinių įgyvendinimo aukštas lygis. 

2. Įstaigoje nėra psichologo, socialinio pedagogo. 

3. Įstaigoje dirba kompetentingi, aukštos kvalifikacijos, didelę darbo patirtį turintys pedagogai, kurie domisi ugdymo naujovėmis, siekia aukštesnių 

kvalifikacinių kategorijų. 76% pedagogų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. 

4. Pastebimas pedagogų kolektyvo amžiaus vidurkio mažėjimas. 

 

2.4. Personalas 
 

Įstaigoje dirba daugiatautis darbštus bendraminčių kolektyvas, pasižymintis draugiškais santykiais, kuriantis palankų bendravimo bei bendradarbiavimo 

klimatą. Yra darbuotojų, dirbančių lopšelyje-darželyje nuo jo atidarymo arba savo darbo karjeros pradžios. Ne visų lietuvių kalbos mokėjimo lygis yra 

pakankamas. Nors darbuotojai turi atitinkančius dokumentus, turima sunkumų reiškiant mintis, ruošiant įgyvendintų projektų ataskaitas. Tikimasi, kad 

veiksiantis lietuvių kalbos būrelis darbuotojams sumažins šios problemos opumą. Yra darbuotojų, sąžiningai atliekančių savo pareigas, bet vengiančių 

papildomų įsipareigojimų dalyvaujant įstaigos gyvenime. Dirba 3 pensininkai. Neseniai pradėjusius dirbti ir turinčius mažus vaikus tenkina darbo grafikas ir 

laikas, socialinės garantijos. Šiuo metu įstaiga aprūpinta pagalbiniu personalu, bet vis sunkiau rasti atsakingą, pareigingą, gebantį komunikuoti žmogų, kuris 

sutiktų dirbti už minimalų atlyginimą.  

 

Amžius Iki 25m. 26-29m. 30-39m. 40-44m. 45-49m. 50-54m. 55-59m. 60-64m. Virš 65m. 

Aptarnaujantis 

personalas 
- - 3 1 1 5 6 5 2 

 

Išvados: 

1. Įstaigoje geras mikroklimatas. 

2. Vyksta darbuotojų senėjimo procesas. 

3. Bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas gali būti veiksmingesnis.  
 

3. Planavimo struktūra 

Planavimo sistemą sudaro: 

 Strateginis lopšelio darželio veiklos planas; 

 Metinis veiklos planas; 

 Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa ir bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;  

 Tarptautinė programa „Zipio draugai“ (5-7 m. vaikams); 

 Savaitės ugdomosios veiklos grupėje planai; 
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 Metodinės tarybos, Vaiko gerovės komisijos, kūrybinių grupių bei kvalifikacijos tobulinimo planai; 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa; 

Planuojant iškilusių problemų sprendimą vyksta darželio tarybos posėdžiai, kuriuos dažniausiai inicijuoja direktorė, numatomi projektai. Planavimo 

procedūrose dalyvauja direktorius, direktoriaus pavaduotojai, ugdomąją veiklą numato pedagogės. Neaktyviai planavimo procese dalyvauja tėvai bei kiti 

bendruomenės nariai. 

 

Išvados: 

1. Planuojant darželio veiklą neaktyvūs tėvai, daugelis įstaigos bendruomenės narių. 

2. Numatant planus nedažnai teikia pasiūlymus darželio savivaldos organai. 

3. Yra grėsmė, kad planuojant bus siekiama įgyvendinti administracijos viziją. 
 

4. Finansiniai ištekliai 
 

Įstaiga disponuoja Vilniaus miesto savivaldybės skirtomis, tėvų mokesčių ugdymo reikmėms patenkinti, privačių asmenų 2% paramos lėšomis bei gauna 

Lenkijos valstybės paramą ugdymo reikmėms grupėse lenkų ugdomąja kalba.  

Krepšelio lėšų nepakanka psichologo, socialinio bei fizinio lavinimo pedagogo etatams įvesti. 

Pav. 4.1 matosi, kad 2-jų % paramos dydis sumažėjo. 2012–2015 metais bendruomenės nariai buvo skatinami paremti įstaigą ir darė tai užpildydami 

popierinius prašymus. 2016 metais prioritetas buvo suteiktas paramos teikimui elektroninių būdu. Matyt, ne visiems rėmėjams šis pateikimo variantas buvo 

prieinamas. Šios lėšos naudojamos lauko aikštelių įrangos įsigijimui. 

Tėvų mokesčių lėšos skiriamos patiems būtiniausiems dalykams, ne labai skubių reikalų tvarkymas atidedamas. 4.2 diagrama rodo, kad daugiausia lėšų 

naudojama pastato remonto ir priežiūros darbams. 2015-ais metais sutaupyti pinigai buvo panaudoti grupių patalpų remontui 2016-ais metais. Pastebimas 

nuoseklus didinimas lėšų, skirtų ugdymo priemonėms ir prekėms įsigyti. Dėl naudojamų finansų sprendimai priimami gavus darželio tarybos pritarimą. 

Dauguma bendruomenės narių patenkinti biudžeto planavimu, tikslingu bei racionaliu panaudojimu. 

 

Pav. 4.1. 2% paramos lėšos                                                                                 Pav. 4.2. Tėvų mokesčio lėšų panaudojimas 
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Metai 2% paramos lėšos 
Tėvų mokesčio lėšos, tūkst. Eur 

Ugdymo priemonės Prekės, paslaugos Pastato priežiūrai 

2015 3,8 2,7 2,4 10,2 

2016 3,9 3,5 4,4 37,2 

2017 3,0 4,2 5,0 16,0 
 

Išvados: 

1. Finansiniai ištekliai tvarkomi pagal plėtros prioritetus ir pagrindinius įstaigos veiklos tikslus. 

2. Daug investicijų reikalauja pastato remonto ir priežiūros darbai. 

3. Dalyvavimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose pagerintų darželio materialinę ir intelektualinę bazę. 
 

5. Vidaus įsivertinimo sistema 
 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas yra neatskiriama veiklos dalis, nuolatinis, duomenimis grįstas kruopštus ir nuolatinis reflektavimo procesas, 

įtraukiantis visus bendruomenės narius. Šis procesas įgalina darbuotojus dalyvauti savęs vertinime vykdant konkrečią veiklą, prisiimant už ją atsakomybę, 

atsiskaitant už rezultatus. Įvertinus padėtį, kiekvienas gali apibrėžti įstaigos ateitį, strategiškai mąstyti - tapti vienu iš institucijos vizijos kūrėjų, kartu su 

komanda tapti įstaigos tobulintoju.  

Auklėtojų darbo kokybė – vaikų pasiekimai. Dukart per metus – spalį ir balandį – atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas, jo rezultatai analizuojami, 

pateikiami tėvams, aptariami su kolegomis, su tėvais, numatomos tolimesnio ugdymo gairės. 

Kasmet atliekama maisto tvarkymo subjekto – darželio virtuvės – kontrolė pagal  rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemą. 

Tam direktoriaus įsakymu sudaroma grupė, kurios sudėtyje yra ir tėvų atstovai – darželio tarybos nariai. 

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje darželio direktorė, darbo grupių, institucijų vadovai ruošia ataskaitas apie nuveiktą veiklą, kitų mokslo metų pradžioje 

vyksta susirinkimai, posėdžiai, kurių metų bendruomenė pažindinama su rezultatais. 
 

 

Tenka apgailestauti, kad bendruomenės nariai nepakankamai atvirai išsako nuomones svarstant alternatyvas, todėl norint išsiaiškinti bendruomenės narių 

nuomonę įstaigoje atliekamos darbuotojų bei tėvų anoniminės apklausos aktualiais klausimais. Tuomet aiškėja tobulintinos įstaigos veiklos sritys. 

Įstaigoje sudaryta  ir veikia strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė, kuri posėdžiauja dukart per metus, vertina strateginių tikslų įgyvendinimą, 

teikia siūlymus bei pageidavimus. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos komandos sudarytoje lentelėje, su jais pažindinama 

bendruomenė. 

 

Išvados: 
1. Bendruomenės individuali patirtis bei nuomonė parodė šiuos pagrindinius privalumus: ugdomojo proceso sistemingumas bei veiksmingumas, 

priešmokyklinio ugdymo sėkmingumas, mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė, strateginis ir metinės veiklos planai bei jų 

vykdymas, vadovų veiklos veiksmingumas įgyvendinant prioritetines veiklos kryptis.  

2. Nepakankamas kolektyvo narių principingumas, kritikos konstruktyvumas įsivertinant lopšelio-darželio veiklą.  
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6. Ryšių sistema 
 

Darželis yra pavaldus steigėjui – Vilniaus miesto savivaldybei bei vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus ir kitus norminius aktus. 

Darželis bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis – sveikatos, kultūros, sporto, mokslo, švietimo, teisėsaugos, vaiko teisių 

apsaugos institucijomis. Taip pat vietos bendruomenės nariais, asociacijomis, dalyvauja įvairiose programose ir projektuose.  

     Socialiniai partneriai: 

 Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija; 

 Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija; 

 Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla; 

 Fabijoniškių bei Šeškinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinis ratelis „Gija“; 

 Vilniaus lopšeliai darželiai „Ozas“, „Bitutė“, “Jovarėlis“; 

 VIMS – International Meridian School; 

 Vilniaus sostinės krepšinio mokykla; 

 Šeškinės dienos centras „Atgaiva“;  

 Lenkų mokyklų susivienijimas „Macierz szkolna“; 

 VšĮ „Sveikatai palankus“; 

 Vilniaus Visuomenės sveikatos centras. 

Bendradarbiavimo ryšiai palaikomi su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, VPU, „Mokyklų tobulinimo centru“ bei kitomis švietėjiškomis įstaigomis. 

Įstaiga aprūpinta šiomis ryšio priemonėmis: 2 stacionarūs telefonai, 8 kompiuteriai su išėjimu į internetą, suteikiančiu galimybes naudotis švietimo 

informaciniu tinklu (paslaugos apmokamos Vilniaus m. savivaldybės). Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais palengvina 8 prietaisai su skenavimo, 

spausdinimo bei kopijavimo funkcijomis. 

Kas atsiskaito ir informuoja Kam atsiskaitoma, kas informuojamas 

Direktorė Įstaigos tarybai  dėl 2% lėšų panaudojimo ir už ūkinę – finansinę veiklą 

Direktorė  Įstaigos tarybai dėl metų sąmatos 

Direktorė  Savininko teises įgyvendinančiai institucijai įstaigos vadovo veiklos ataskaita 

Grupių auklėtojos  Grupių tėvų komitetams už ugdymo proceso organizavimą grupėje praeitais m.m. 

Grupių auklėtojos Informuoja mokytojų tarybą apie ugdymo tikslų pasiekimą 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas Mokytojų tarybai už vaiko gerovės komisijos veiklą 

Pavaduotoja ugdymui Mokytojų tarybai ataskaita už metodinės tarybos veiklą 

Pavaduotoja ugdymui  Mokytojų tarybai už ugdomojo proceso priežiūrą 

Visuomenės sveikatos specialistė Mokytojų tarybai  

Direktorė Mokytojo tarybai už mokytojų tarybos veiklos tikslų įgyvendinimą 

Logopedas Mokytojų tarybai 
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Kokybiškesnį bendradarbiavimą su partneriais, pasidalijimą gerąja patirtimi užtikrina garso stiprinimo aparatūra, laminavimo aparatas. Neturima vaizdo 

įrašų peržiūrėjimo prietaisų (televizorių, DVD-grotuvų). 

Išvados:  

1. Socialinių partnerių skaičius pakankamas, lieka tik aktyvinti bendradarbiavimo veiklą. 

2. Įsigijus kompiuterius su internetine prieiga į kiekvieną grupę bus platesnės galimybės auklėtojų bendrų ir profesinių kompetencijų tobulinimui. 

 

5. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 

I. Stiprybės 

1. Įstaigos tradicijų puoselėjimas. 

2. Geras psichologinis mikroklimatas ugdymo įstaigoje. 

3. Maža darbuotojų kaita. 

4. Kvalifikuotas personalas ir ilgametę darbo patirtį turintys pedagogai, kurie nuolat kelia savo profesinę ir dalykinę kompetenciją (lanko 

seminarus, paskaitas ir kt.). 

5. Sukaupta didelė metodinės veiklos patirtis. 

6. Ugdomoji veikla tikslinga, veiksminga, kūrybiška, sisteminga. 

7. Teikiama kvalifikuota logopedo pagalba šalinant kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. 

8. Veikia savivaldos institucijos. 

9. Finansiniai ištekliai tvarkomi pagal plėtros prioritetus ir pagrindinius ugdymo tikslus. 

II. Silpnybės 

1. Pedagoginio personalo nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimo lygis apsunkina jo galimybes naudotis pažangiausiomis lietuvių pedagogų 

idėjomis. 

2. Nepakankamas šeimos įtraukimas į ugdymosi procesą. 

3. Patalpų trūkumas neleidžia patenkinti tėvų ir vaikų papildomo ugdymo būrelių poreikius. 

4. Nepakankamai efektyvi gabių vaikų ugdymo sistema. 

5. Tobulintina lopšelio-darželio savivaldos sistema. 

6. Skirtingos kai kurių bendruomenės narių pažiūros į aktyvų komandinį darbą. 

7. Komandos nariai nepakankamai atvirai išsako nuomones svarstant sprendimų alternatyvas ir užduotis. 

8. Nepakankama jaunų pedagogų patirtis. 

9. Nepakankamai naudojami mokyklos išorės ryšių suteikiamos galimybės. 

10. Nepakankamas lopšelio-darželio veiklos įsivertinimas, rezultatų panaudojimas darbo kokybės gerinimui. 

11. Pastato vandentiekio ir kanalizacijos sistemos būklė grėsminga. Lėšų pastato renovacijai stokojama.  
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III. Galimybės 

1. Tam tikrų veiklos sričių tobulinimas veiksiant Meninės, Kalbinės veiklos koordinavimo grupėms, Sveikatos biurui bei Šeimos akademijai. 

2. Mikroklimato ir tarpusavio santykių puoselėjimas. 

3. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas. 

4. Projektų rengimas, paramos jiems įgyvendinti bei rėmėjų paieška. 

5. Įstaigai tapus atviresnei, plačiau informuojančiai apie savo veiklą, griežtės reikalavimai personalui ir darbuotojų siekimas atitikti juos. 

6. Projektinės veiklos įgūdžių efektyvus naudojimas. 

7. Gero įstaigos įvaizdžio kūrimas. 

8. Įstaigos atvirumas, ryšiai su kitomis ugdymo įstaigomis, visuomene. 

IV. Grėsmės 

1. Įmanomas tautinių mažumų atstovų vaikų skaičiaus sumažėjimas, o tai gresia darbo netekimu 12 darbuotojams. 

2. Pedagoginių darbuotojų kaita dėl atsiradusių laisvų darbo vietų vienkalbiuose darželiuose, kuriuose mažesnis daugiakalbiškumo iššūkis. 

3. Darbuotojų senėjimo procesas. Nuolatinis mokyklos tobulėjimas, vis didėjantys reikalavimai mokytojų kompiuteriniam raštingumui gali kelti 

mokytojų, nespėjančių reaguoti į pokyčius, nepasitenkinimą. 

4. Patalpų trūkumas apsunkina sudarymą tinkamų sąlygų specialistų kabinetams įrengti, papildomo ugdymo būrelių veiklai. 

5. Pastato vandentiekio ir kanalizacijos sistemose vis dažniau atsitinka avarijos, patiriama materialinė žala. 

6. Finansų trūkumas neleidžia spręsti neatidėliotinų strateginių įstaigos atnaujinimo uždavinių. 

 

6. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

1. Ugdymo programos pagrįstos šiuolaikiniu požiūriu į ugdymą, suderinti tikslai, turinys, jo perteikimo metodai bei priemonės. Informuojant apie teikiamų 

edukacinių paslaugų kokybiškumą galima pagerinti įstaigos įvaizdį. 

2. Pedagogai pakankamai kompetentingi efektyviai realizuoti ugdymo programas, bet ne visų pedagogų formalus išsilavinimas atitinka naujausius Švietimo 

ir mokslo ministerijos reikalavimus. 

3. Įstaigoje geras psichologinis klimatas, patraukli multikultūrinė aplinka, bet nepakankamas bendruomenės narių įsitraukimas į lopšelio-darželio veiklą. 

4. Diegiama edukacinė projektinė veikla, bet patirties bei  įgūdžių rengti paraiškas ES finansuojamiems projektams nėra. 

5. Pastato vandentiekio ir kanalizacijos sistemos reikalauja atnaujinimo. 

 
 

7. ĮSTAIGOS STRATEGIJA 

Misija: Orientuojantis į vaiko poreikius, skatinant ugdytinių saviraišką, savarankiškumą, aktyvų dalyvavimą ugdomojoje veikloje bei bendruomenės gyvenime, 

suteikti kiekvienam galimybę tobulinti savo gebėjimus. 
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Vizija: Aukštos kultūros ugdymo įstaiga, orientuota į prigimtinių, individualių galių, gebėjimų puoselėjimą ir sąmoningo piliečio pradmenų ugdymą. Tai 

įstaiga, turinti saugią, modernią aplinką, aprūpinta informacinių technologijų priemonėmis, užtikrinanti ugdytinių psichologinį ir fizinį saugumą, taikanti 

besimokančios informacinės visuomenės darbo metodus ir stilių. 

Filosofija: Ant ledo gėlės neauga (N. Rerichas). 

 

Vertybės: 

- Ugdymas ir ugdymasis; 

- Bendradarbiavimas; 

- Atvirumas, atsakomybė, vieningumas; 

- Veiklos kokybė, tęstinumas ir tobulėjimas; 

- Tradicijų puoselėjimas; 

- Pasidalytoji lyderystė. 
 

 Prioritetai:  

o Kokybiškos švietimo paslaugos. 

o Partneryste paremtas ugdymosi procesas. 

o Inovatyvios ir modernios bendruomenės narių poreikius atitinkančios ugdymosi bei darbo aplinkos.  

 

8. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Gerinti ugdymosi proceso organizavimą ir užtikrinti ugdymosi kokybę. 

2. Ugdyti kūrybingus, reflektuojančius, tradicijas puoselėjančius aktyvius bendruomenės narius, kuriančius savo ateities perspektyvas. 

3. Kurti saugias, sveikas ir estetines ugdymosi kryptis atitinkančias aplinkas. 
 

9. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 

 

1. Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų ir  profesinių kompetencijų augimo, pedagogų aukščiausio profesionalumo. 

2. Užtikrinti lygias galimybes įvairių poreikių vaikams. 

3. Formuoti mokykloje partnerystės kultūrą. 

4. Plėtoti bendruomenės narių įsivertinimo kultūrą, siekti reflektuojančios bendruomenės, orientuotos į nuolatinį tobulėjimą. 

5. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais. 

6. Įtraukti tėvus į tradicinių renginių, socialinių akcijų, projektų įgyvendinimą.  

7. Suteikti bendruomenės nariams palankiausias galimybes, sudaryti materialias sąlygas produktyviai dirbti, išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti 

poreikius. 

8. Kurti svetingą ir saugią aplinką, puoselėti psichologinį mikroklimatą. 
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10. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

Strateginis planas yra ilgos trukmės planavimo dokumentas, numatantis įstaigos veiklos tobulinimo ateityje prioritetines kryptis. Į jį įtrauktos konkrečios 

Strategijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalingos priemonės.  

Strateginio planavimo komandą sudaro: 

Pirmininkas – įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Nariai – 2 pedagogai ir 2 personalo atstovai. 

Strateginio plano stebėsenos komandą sudaro: 

Pirmininkas – direktorė. Nariai – 2 pedagogai, 2 personalo atstovai. 

Komandos patvirtinamos direktoriaus įsakymu. 

Strateginio planavimo komanda pristato strateginį planą įstaigos Tarybai, bendruomenei susirinkimų metu. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui stebi ir įvertina, kaip įgyvendinami tikslai ir uždaviniai, ar vykdomos programų priemonės yra  efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginį veiklos 

planą. 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą atlieka Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė, kuri posėdžiauja dukart per metus. Sausio mėnesį vyksta 

praeitų metų veiklos analizė, kuri pateikiama darželio bendruomenei. Bendruomenė turi galimybių stebėti ir vertinti strateginių tikslų įgyvendinimą, teikti 

siūlymus bei pageidavimus. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos komandos sudarytoje lentelėje. Rudenį plano stebėsenos grupė tvirtina 

strateginio planavimo grupės pakoreguotą planą ir pratęsia jį. 
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11. PROGRAMOS 
 

VYKDOMŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ TRUMPAS APRAŠYMAS 
 

PROGRAMA TIKSLAI LAUKIAMI REZULTATAI 

1. 

Ugdymosi 

kokybės 

užtikrinimas. 

1. Siekti nuolatinio  

mokytojų bendrųjų ir  

profesinių 

kompetencijų  

augimo. 

2. Teikti efektyvią 

ugdymosi pagalbą 

įvairių poreikių 

vaikams. 

1. Mokytojai tobulins kvalifikaciją ugdymo proceso efektyvinimo ir ugdomosios veiklos vadybos tobulinimo 

kursuose, seminaruose, stažuotėse. Tobulės mokytojų kompetencijos. 

2. Mokytojai taikys bendradarbiavimo ir kitus aktyvius ugdymosi metodus ugdymo procese: demokratiškai 

sąveikaujant, pavyzdžiu, naudojant situacinius ugdymo būdus, diegiant projektų metodą. 

3. Bus nuolat stebimi ir analizuojami ugdymosi poreikiai. Mokytojai stebės, fiksuos ugdytinių individualią 

pažangą ir parinks ugdymąsi motyvuojančias ar asmeninę pažangą skatinančias priemones. 

4. Aukštas lygis taikomo ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo veikloje. 

5. Metodinė taryba ir Metodinės grupės atliks veiklos sėkmių ir nesėkmių analizę, duomenis panaudos ugdymo 

kokybei pagerinti, teiks mokytojams metodinę pagalbą, skatins patirties sklaidą. 

6. Veiksminga Vaiko gerovės komisijos veikla. 

7. Sustiprės auklėtojų–vaikų–tėvų bendradarbiavimas siekiant aukštesnių ugdymosi rezultatų. Sumažės 

ugdymosi nesėkmių, gerės mikroklimatas. 

2.  

Įstaigos 

bendruomenės 

stiprinimas ir 

suvienijimas. 

1. Diegti įsivertinimu 

ir refleksija grįstą 

bendruomenės 

kultūrą.  

2. Plėtoti partnerystės 

strategiją. 

1. Veiks kūrybinės grupės, kurių veikla sutelks bendruomenės narius bendriems intelektiniams ir emociniams 

tikslams įgyvendinti. Kiti mokyklos bendruomenės nariai (ne tik pedagogai) bus įtraukti į ugdymo procesą. 

2. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimas. Palankus įstaigos įvaizdis, atstovavimas  ir 

reprezentavimas vietos bei miesto bendruomenėje. 

3. Tėvai domėsis ugdymo turiniu, vaikų pasiekimais, socialiniu, fiziniu, emociniu brandumu. 

4.Visi bendruomenės nariai prisidės ugdant vaikų kompetencijas.  

5. Didės įstaigos konkurencingumas.  

3. Ugdymosi 

bei darbo 

poreikius 

atitinkančių 

sąlygų 

kūrimas.  
 

1. Kurti naujas 

edukacines saugias 

erdves, papildyti 

priemonėmis turimas. 

2. Kurti saugias ir 

patogias darbo 

sąlygas, netiesiogiai 

įtakojančias ugdymo 

procesą. 

3. Gerinti sąlygas 

bendruomenės narių 

saviraiškai. 

1. Aplinka bus fiziškai ir psichologiškai saugi, estetiška, patenkins vaikų aktyvios veiklos, tyrimų, problemų 

sprendimo, ieškojimų ir atradimų poreikius, atitiks vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus.  

2. Bus sudarytos materialinės sąlygos saviraiškai, ugdymuisi, efektyviam darbui. Įstaigos kultūroje atsispindės 

vaikų kultūra. 

4. Tėvai su savo vaikais aktyviai dalyvaus meninės raiškos projektuose pagal Meninės, Kalbinės veiklos 

koordinavimo grupių bei Šeimos akademijos planus. 

5. Veiks lietuvių kalbos būrelis, kur darbuotojai tobulins valstybinės kalbos mokėjimą. 

6. Veiks kompiuterinio raštingumo būrelis darbuotojams, bus tobulinami informacinių komunikacinių 

technologijų gebėjimai, naudojami ir taikomi ugdymo procese. 
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I PROGRAMA. UGDYMOSI KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

TIKSLAS 1. SIEKTI NUOLATINIO DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ AUGIMO 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis 

(tūkst. €) 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1. Sudaryti 

pedagogams galimybes 

ir sąlygas tobulinti 

kvalifikaciją, naudotis 

naujausia informacija ir 

IKT 

Dauguma pedagogų kompetentingi, gerai suvokiantys ugdymo 

tikslus, jie grindžia ugdymo procesą planavimu; 

Nuoširdūs pedagogų ir ugdytinių santykiai užtikrina kokybišką 

ugdymosi procesą, atitinkantį individualius vaiko poreikius ir 

gebėjimus; 

Daugeliu atvejų ugdomoji veikla tikslinga, veiksminga, 

kūrybiška, sisteminga; 

Ne visų pedagogų formalus išsilavinimas atitinka 

egzistuojančius Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus. 

Tobulės pedagogų profesiniai 

įgūdžiai. 6 pedagogai įgis aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

Aukštas vaikui siūlomos veiklos 

diferencijavimo ir individualizavimo 

lygis, bus naudojami nauji ugdymosi 

metodai, veiklos formos. 

Auklėtojos naudosis internetinių 

puslapių „Auklėtojos šiuolaikiškai“,   

„Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas”, ikimokyklinis.lt 

informacija, idėjomis. 

 

9,0 2018–2022 

2. Vykdyti gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaidą ir priimti kitų 

gerąją patirtį 

Ugdoma demokratiškai sąveikaujant, ugdant pavyzdžiu, 

naudojant situacinius ugdymo būdus, diegiant projektų 

metodą, bet pastebimi akademinio ugdymo požymiai; 

Nepakankamai įvaldytas į vaiko ugdymosi rezultatus 

orientuotas atvirasis ugdomosios veiklos planavimas; 

Nepilnai įvaldytas ugdymo turinio planavimas iš vaiko 

pozicijos; 

Veiklos bei ugdymo turinio planavimas mišriose grupėse kelia 

sunkumų; 
Ne visos auklėtojos pilnai pasinaudoja bendradarbiavimo su 

šeimomis privalumais. 

Aukštos kvalifikacijos kompetentingi 

pedagogai nuolat domėsis švietimo 

naujovėmis, skleis gerąją darbo patirtį 

visuomenės informavimo priemonėse 

(spaudoje, tinklalapyje ir t.t.), perims 

kolegų patirtį. Sieks naudoti 

kompiuterines technologijas ugdymo 

proceso planavimui, ugdymo turinio 

įgyvendinimui. Bus įvairiomis 

formomis teikiamos konsultacijos, 

rekomendacijos, nustatyta tvarka bei 

sudarytos galimybės pedagogams 

įvairiais būdais dalytis pažangiąja 

patirtimi 

2,0 2018–2022 

https://www.facebook.com/ikimokyklinis.priesmokyklinis.ugdymas/?hc_ref=ARSNy33S1HmK8UuYbILW8mioiMz19qePwLD35HNTf-6Y-xclm4wkylj2tXws0HbFm1M
https://www.facebook.com/ikimokyklinis.priesmokyklinis.ugdymas/?hc_ref=ARSNy33S1HmK8UuYbILW8mioiMz19qePwLD35HNTf-6Y-xclm4wkylj2tXws0HbFm1M
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PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasieki

mo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

porei

kis 

Finansavimo šaltiniai 

Miesto 

savival

dybės 

lėšos 

Ugdymo 

lėšos 

ES 

fondai, 

kita 

užsienio 

valstybės 

parama 

Privačios 

lėšos, 2% 

paramos 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 uždavinys: Sudaryti pedagogams galimybes ir sąlygas tobulinti kvalifikaciją, naudotis naujausia informacija ir IKT 

1. Pedagogų kvalifikacijos  

tobulinimo kursų lankymas, 

naudojimasis  sukaupta naujausia 

pedagogine,  metodine psichologine 

informacija 

Pedagogų įgytos mokytojo profesijos 

kompetencijos; 

Pedagogai tobulins kvalifikaciją pagal 

sudarytą kvalifikacijos tobulinimo planą; 

6 pedagogai atestuosis aukštesnėms 

kvalifikacinėms kategorijoms;  

nuolat 
Dir. 

pav.ugd. 
6,0 5,0 1,0 

  

 

2. IKT priemonių prieinamumas ir 

naudojimas  

Interaktyvios lentos įsigijimas bei 

naudojimas ugdymo tikslams siekti; 

Įsigijimas kompiuterių į 7 grupes, 

kompiuterizuotų darbo vietų didinimas. 

Darbuotojų kompiuterinio raštingumo 

būrelio veikla ir kaip pasekmė - 

pedagogų patobulinta kompiuterinio 

raštingumo kompetencija. 

2018   
Dir.pav.ūk., 

dir.pav.ugd. 
3,0 

 

1,5 1,5 

 

 

 

2 uždavinys: Keitimasis gerąja patirtimi 

1. Metodinės ir mokytojų tarybų 

veikla pagal kasmet sudarytus ir 

patvirtintus planus 

Bus numatomi metodinio darbo 

prioritetai ir sudaromas Metodinės 

tarybos metinis darbo planas, 

užtikrinantis šio organo funkcijų 

atlikimą; Metodinė biblioteka pasipildys 

medžiaga (segtuvais) su lengvai 

prieinamomis nuodugniai išanalizuotomis 

ugdymo temomis, idėjomis vaikų ir 

pedagogų veiklai. 

nuolat  
Dir. 

pav.ugd. 
1,0  1,0 

 

 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRo92cg5DXAhUDBBoKHVOJBBMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.krsc.lt%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D139%3Akeitimasis-geraja-patirtimi-patikimas-kelias-i-profesionaluma%26catid%3D75%26Itemid%3D850&usg=AOvVaw1xPpzd3Y7f705FVzya-czb
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TIKSLAS 2. TEIKTI EFEKTYVIĄ UGDYMOSI PAGALBĄ ĮVAIRIŲ POREIKIŲ VAIKAMS 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis 

(tūkst. €) 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

Kurti lanksčią 

paslaugų teikimo 

sistemą, tenkinančią 

visapusiškus vaiko ir 

šeimos poreikius 

Vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymosi 

programoje numatyta vaikų pasiekimų 

vertinimo sistema dukart per metus atliekami 

vaikų pasiekimų vertinimai; 

Įstaigoje veikianti Vaiko gerovės komisija 

analizuoja ir padeda spręsti vaiko ugdymosi 

sunkumus, konsultuoja tėvus, bendradarbiauja 

su kitomis suinteresuotomis institucijomis  

(Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė 

tarnyba (toliau – VPPT), Vaiko raidos centras, 

Visuomenės sveikatos biuras ir kt.); 

Įstaigos logopedas teikia paslaugas kalbos ir 

komunikacijų sutrikimų turintiems vaikams. 

Pilnai tenkinami vaikų pažinimo, judėjimo, kalbos, 

socialiniai, saviraiškos poreikiai, ugdomi 

individualūs gebėjimai. 

Konstruktyvus bendradarbiavimas su šeima ir 

specialiomis institucijomis (VPPT, Vaiko raidos 

centras) ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus. 

Kokybiškas gabių vaikų ugdymas (kuriamos 

individualios ugdymosi programos), kai iškelti 

individualių gebėjimų ugdymosi tikslai padės 

planuoti optimalią kryptingą ugdomąją veiklą. 

Galimybė papildomai ugdyti vaikų gebėjimus: 

krepšinio, konstravimo, šokių, anglų kalbos būreliai. 

Tėvai nuolat informuojami apie įstaigoje vykdomą 

veiklą, vaiko ugdymosi pažangą. 

12 2018–2022 

Kurti palankią 

materialinę ir 

psichologinę aplinką 

Pakankamai saugi, jauki, funkcionali, turtinga 

priemonėmis grupių ugdomoji aplinka; 

Ne visi baldai, ugdymo priemonės tenkina 

visus ugdymo proceso reikalavimus, yra 

pasenusių; 

Pasitaiko tėvų priešiškas nusistatymas turinčių 

ugdymosi sunkumų vaikų atžvilgiu. 

Turtinga ugdomoji aplinka bus psichologiškai ir 

fiziškai saugi, skirta aktyviai veiklai, tyrimams ir 

atradimams, problemų sprendimo ieškojimui, atitiks 

vaikų (tame tarpe ir savitai besiugdančių) poreikius, 

amžiaus tarpsnio ypatumus. Įvedus psichologo etatą 

bus teikiamos atitinkamos paslaugos.  

35 2018–2022 
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PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 
 

 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasieki

mo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

porei

kis 

Finansavimo šaltiniai 

Miesto 

savival

dybės 

lėšos 

Ugdy

mo 

lėšos 

ES 

fondai, 

kita 

užsienio 

valstybės 

parama 

Privačios 

lėšos, 2% 

paramos 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 uždavinys: Kurti lanksčią paslaugų teikimo sistemą, tenkinančią visapusiškus vaiko ir šeimos poreikius 

1. Mokyklinių ir kitų projektų inicijavimas 

ir įgyvendinimas. Ugdymosi inovacijos. 

Dalyvavimas projektuose atskleis 

poreikius, nuteiks bendradarbiavimui, 

užtikrins aukštus pasiekimo 

rezultatus; 

Pedagogai gerai įvaldys projektinio 

darbo metodą, įgyvendins projektus. 

nuolat 

Dir. 

pav.ugd., 

direkt., 

auklėtojos 

 

5.0 

 

5.0 

  

 

2. Panaudojimas interaktyvių ugdymo 

metodų ir įvairių pasaulio pažinimo būdų – 

tyrinėjimas, stebėjimas, klausinėjimas, 

eksperimentavimas, informacijos paieškos. 

Lysvės, kaip žaliosios ugdymosi aplinkos, 

puoselėjimas. 

Vaikas intensyviau pažins pasaulį, 

įgis gebėjimų, kurie jam vėliau padės 

sėkmingai mokytis mokykloje. 
nuolat Auklėtojos 7.0 7.0  

  

 

 

2 uždavinys: Kurti palankią psichologinę aplinką 

1. Estetiškos aplinkos atspindinčios vaikų 

idėjas bei sumanymus kūrimas, 

panaudojant kūrybinius darbelius. 

Vaikams aktualių tematikų veiklos; 

Atnaujintas salės, bendrų patalpų 

interjeras, papuoštas vaikų darbeliais, 

didinantis vaikų pasitikėjimą, 

pasididžiavimą.  

nuolat Auklėtojos 5.0  5.0 

 

 

2. Įtraukimas vaikų artimųjų, kitų 

specialistų įvertinant vaikų pasiekimus ir 

pažangą. Rezultatų naudojimas sudarant 

individualias ugdymosi programas bei 

ruošiant ugdymosi rekomendacijas. 

Psichologo etato įvedimas;  

Tolerantiški, geranoriški grupių 

bendruomenių narių santykiai, 

bendras sprendimas iškilusių 

problemų, dalyvaujant psichologui, 

kitiems specialistams. 

nuolat Auklėtojos 30.0 30.0  
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II PROGRAMA. ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS STIPRINIMAS IR SUVIENIJIMAS  
 

TIKSLAS 1. DIEGTI ĮSIVERTINIMU IR REFLEKSIJA GRĮSTĄ BENDRUOMENĖS KULTŪRĄ 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Fin. išteklių 

poreikis 

(tūkst. €) 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1. Kelti bendravimo ir 

bendradarbiavimo, 

ugdymosi kultūrą  

Dirbama kūrybinėse darbo grupėse, 

komandose, vykdomi projektai; 

Buriama bendruomenė įstaigos 

strategijai įgyvendinti; 

Ugdymo procese aktyviai dalyvauja 

tik keli nepedagoginiai darbuotojai ir 

tėvai; 

Rengiant bendrus projektus pasitaiko 

nesusipratimų skirstant darbą. 

Kuriantys savo ateities perspektyvas, kūrybingi ir 

atviri, tradicijas puoselėjantys aktyvūs mokyklos 

bendruomenės nariai (ne tik pedagogai) bus įtraukti į 

ugdymo procesą. 

Tobulės pedagogų profesiniai įgūdžiai. 6 pedagogai 

įgis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją: 2 – mokytojo 

metodininko, 4 – vyr. mokytojo. 

 

4,0 2018–2022 

2. Ugdyti įsivertinimo 

kultūrą  

Yra darbuotojų, jautriai reaguojančių į 

kritiką, nenorinčių matyti esančių 

trūkumų; 

Pastebima tendencija, kad nenorint 

užgauti žmogų, vengiama aštrių 

klausimų aptarimo. 

Įsigyti profesinės veiklos tyrimo kompetencijos 

sugebėjimai ir mokėjimai leis atpažinti ir spręsti 

kilusias problemas, gerinti ugdymo proceso kokybę, 

numatyti profesinio tobulėjimo perspektyvas, lems 

tarpasmeninių santykių sėkmę.  

2,0 2018–2022 

3. Organizuoti tėvų 

(globėjų) pedagoginį, 

psichologinį švietimą, 

dalyvavimą mokyklos 

kultūriniuose renginiuose 

Tėvus dažniausiai domina buitinių 

procesų organizavimas, maisto 

kokybė, o priešmokyklinio ugdymo 

grupėje – skaitymo ir rašymo 

pradmenų ugdymas. 

„Šeimos akademijos“ veikla. Tėvų supažindinimas su 

ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos amžiaus 

ypatumais, ugdymo uždaviniais. Kviestinių lektorių 

paskaitų pedagoginiais, psichologiniais klausimais 

tėvams organizavimas. Galutinis rezultatas: tėvai 

domėsis ugdymo turiniu, vaikų pasiekimais, 

socialiniu, fiziniu, emociniu brandumu. 

2,0 2018–2022 

4. Tobulinti įstaigos vadovų 

vadybinę veiklą 

Nepakankamai naudojamos 

komandinio darbo, funkcijų 

delegavimo bei pasidalytos lyderystės 

galimybės. 

Vadovai tobulins savo vadybinę kvalifikaciją; bus 

aktyviau informuojama apie jų veiklą, inicijuojamas 

bendruomenės dalyvavimas planavimo procese 
2,0 2018–2022 
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PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

Finansavimo šaltiniai 

Miesto 

savivaldybė

s  

lėšos 

Ugdy

mo 

lėšos 

ES 

fondai, 

kita 

užsienio 

valstybės 

parama 

Privačios 

lėšos, 2% 

paramos 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 uždavinys: Kelti bendravimo ir bendradarbiavimo, ugdymosi kultūrą 

1. Kūrybinių grupių 

veikla, tradicijų 

puoselėjimas  

Aukšto lygio bendruomenės narių 

komunikaciniai ir komandinio darbo 

gebėjimai 

nuolat 

Dir.pav.ug., 

kūr. gr. 

vadovai 

2,0 

 

2,0 

 

 

2. Mokyklinių, miesto, 

šalies projektų 

inicijavimas ir 

įgyvendinimas  

Dalyvavimas projektuose atskleis poreikius, 

nuteiks geranoriškam bendradarbiavimui, 

užtikrins aukštus pasiekimo rezultatus; 

Pedagogai gerai įvaldys projektinio darbo 

metodą, inicijuos projektus. 

nuolat 

Dir.pav.ug., 

direkt., 

auklėtojos 

 

2,0  2,0 

 

 

2 uždavinys: Ugdyti įsivertinimo kultūrą  

1. Veiklos planų 

vykdymo ataskaitos. 

Metinės veiklos 

refleksija. 

Bendruomenės narių veiklos rezultatų, 

problemiškų situacijų adekvatus vertinimas,  

refleksijos atlikimas; 

Planai bus realūs, įgyvendinami, didės 

atsakomybė už jų vykdymą. 

kasmet 

Dir.pav.ug., 

direkt., 

auklėtojos 

 

1,0 

 

1,0 

 

 

2. Mikroklimato ir 

tarpusavio santykių, 

multikultūriškumo 

vertybių tyrimas ir 

puoselėjimas  

Objektyvumo, kolegialumo, 

konfidencialumo principų laikymasis, 

rezultatų panaudojimas planuojant tolimesnę 

daugiataučio kolektyvo veiklą 

kasmet 

Dir.pav.ug., 

direkt., 

auklėtojos 

 

1,0 

 

1,0 

 

 

3 uždavinys: Organizuoti tėvų (globėjų) pedagoginį, psichologinį švietimą  

1. Tėvų informavimas 

apie pedagogines 

naujienas, specialistų 

konsultacijos, 

paskaitos. 

„Šeimos akademijos“ aktyvi veikla ir, kaip 

rezultatas, tėvų pasitikėjimas įstaigos 

darbuotojais, susidomėjimas veikla, vaikų 

ugdymo pasiekimais, suvienijimas pastangų 

sprendžiant įvairius klausimus.  

nuolat 

Darbo grupė 

„Šeimos 

akademija“ 

1,5   

 

1,5 
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2. Planų pristatymas 

tėvų bendruomenei, 

skatinimas 

dalyvavimui mokyklos 

veikloje 

Tėvų komitetai aktyviai dalyvaus mokyklos 

veiklos klausimų svarstymuose, numatant ir 

vykdant planus, kuriant edukacines aplinkas. nuolat 

Dir.pav.ug., 

direkt., 

auklėtojos 

 

-   

 

 

3. Darbo grupės 

„šeimos akademija“ 

veikla, atvirų durų 

dienos įstaigoje, 

anketinės apklausos, 

bendri renginiai. 

Veikla pagal realistišką tėvų (globėjų) 

pedagoginio, psichologinio, teisinio švietimo 

planą leis tėvams ir pedagogams suvokti 

vienas kitą, pasinaudoti vieni kitų 

stiprybėmis, suvienyti pastangas ugdant 

vaikus. 

nuolat 

Dir.pav.ug., 

direkt., 

auklėtojos, 

psichologas 

 

0,5  0,5 

 

 

4 uždavinys: Tobulinti įstaigos vadovų vadybinę veiklą 

1. Vadybinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

dalyvaujant 

seminaruose, lankant 

kursus ir užsienyje 

Bus suformuotos darnios, stiprios, 

koordinuotos komandos ir darbo grupės, 

kuriose darbuotojai dirbs efektyviau, nuveiks 

daugiau ir jaus stipresnį lojalumą 

organizacijai. Bus sėkmingai taikomos 

atsakomybės delegavimo įvairiais 

klausimais, lyderiavimo ir ugdomojo 

vadovavimo idėjos, kurios atskleis 

individualias gerąsias darbuotojų savybes, 

skatins darbuotojų augimą. 

Pagal 

galimybę 

Dir.pav.ug., 

direkt. 

 

1,5  1,5 

  

2. Valdžios 

centralizavimo 

mažinimas deleguojant 

funkcijas 

Bus sėkmingai taikomas atsakomybės 

delegavimas įvairiais klausimais. 

Glaudus vadovų ir savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas, veiksmų suvienijimas. 

Vadovų pasitarimų su suinteresuotais 

asmenimis praktikavimas įveikiant 

sunkumus, problemas 

nuolat 

Dir.pav.ug., 

direkt. 

 

0,5  0,5 
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TIKSLAS 2. PLĖTOTI PARTNERYSTĖS STRATEGIJĄ 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finans. 

išteklių 

poreikis 

(tūkst. €) 

Planuojamas 

įgyvend. 

laikas 

1. Stiprinti 

bendruomenės narių 

vidinę paskatą, 

moralinę motyvaciją 

Nepakankamai įvertinama ir 

propaguojama vaikų artimųjų 

iniciatyva ir veikla įstaigos labui 

Nusipelniusių pagarbos, pažangia patirtimi pasižymėjusių 

narių, šeimų skatinimas, jų patirties plėtojimas ir 

propagavimas, minint juos įstaigos bendruomenės 

susirinkimų, įvairių institucijų posėdžių sprendimuose, 

informaciniuose stenduose, įstaigos internetiniame puslapyje.  

1,0 2018–2022 

2. Plačiau informuoti 

apie įstaigos veiklą  

 

Įstaigos veikla nėra kitų ypatingo 

dėmesio objektu, bendruomenei 

žinomi tik pavieniai įstaigos veiklos 

aspektai 

Įstaigai tapus dar atviresnei, padidėjus susidomėjimui ja, 

bendruomenės nariai būdami visų akivaizdoje, jaus didesnę 

atsakomybę, sieks asmeninių laimėjimų ir pripažinimo. 
10,0 2018–2022 

3. Plėsti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais 

Mokykla nepakankamai aktyviai 

inicijuoja renginius, 

bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais 

Ryšių užmezgimas su l/d „Sveikuolis“, pal. J. Matulaičio 

socialiniu centru, su Šeškinės seniūnija. Auklėtojų 

dalyvavimas Lietuvos „Žinijos“ draugijos Pozityvistų klubo 

veikloje. Lauko krepšinio aikštelės įrengimas 

bendradarbiaujant su Sostinės krepšinio mokykla. Mokyklos 

veikla ir patirtis bus žinomos, atsiras bent 4 socialiniai 

partneriai, bendradarbiavimas su kuriais tobulins auklėtojų 

didaktines ir dalykines kompetencijas, paįvairins, praplės 

ugdymo turinį, kurs įstaigos teigiamą įvaizdį.  

2,0 2018–2022 
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PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

Finansavimo šaltiniai 

Miesto 

savival 

dybės  

lėšos 

Ugdy

mo 

lėšos 

ES fondai, 

kita 

užsienio 

valstybės 

parama 

Privačios 

lėšos, 2% 

paramos 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 uždavinys: Stiprinti bendruomenės narių vidinę paskatą, moralinę motyvaciją veikti mokyklos labui bei tobulėti  

1. Kolektyvo sutelkimas 

partneriškam bendradarbiavimui 

dirbant kūrybinėse darbo 

komandose, organizuojant ir 

įgyvendinant bendrus renginius, 

programas, projektus. Teigiamos 

patirties platinimas.  

Įstaigos bendruomenės susirinkimuose, 

įvairių institucijų posėdžių sprendimuose, 

informaciniuose stenduose, tinklalapyje 

bus minimi nusipelnę pagarbos, pažangia 

patirtimi pasižymėję nariai, šeimos. 

Mokytojos sieks aukštesnių kvalifikacinių 

kategorijų. 

nuolat 

Darbo 

grupių 

vadovai 

1,0 1,0    

2. Moralinės paskatos taikymas.  

2 uždavinys: Plačiau informuoti apie mokyklos veiklą 

1. Įvairiais būdais (aplinkos 

tvarkymas – savito stiliaus 

ieškojimas, išorinės mokyklos 

kultūros kūrimas, informacijos 

platinimas) formuoti įstaigos  

įvaizdį 

Bus nuolat atnaujinama informacija 

darželio internetiniame tinklalapyje bei 

Facebook paskyroje; 

Svetinga, estetiška aplinka, informacijos 

apie įstaigą prieinamumas bei 

pakankamumas.  

pagal 

galimybę 
Auklėtojos 10,0 5,0 5,0 

 

 

2. Mokyklos reprezentavimas 

dalyvaujant miesto, šalies 

renginiuose  

3 uždavinys: Plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

1. Sutarties pasirašymas su 

kitomis ugdymo įstaigomis 
nuolat Direktorė 1,0  1,0 
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2. Ryšių su vietos bendruomene, 

su tautinių mažumų 

atstovybėmis  palaikymas 

Glaustesnis bendradarbiavimas su 

Šeškinės seniūnijos socialinio darbo 

skyriumi.  

Bendradarbiavimo sutartys su pal. J. 

Matulaičio socialiniu centru, su lopšeliu-

darželiu „Sveikuolis“. Auklėtojų 

dalyvavimas Lietuvos „Žinijos“ draugijos 

Pozityvistų klubo posėdžiuose. 

Naujos patirties įsigijimas, savivertės 

didėjimas, teigiamas įstaigos vertinimas 

vietos bendruomenėje,  mokyklos 

bendruomenės narių pasididžiavimas savo 

įstaiga. 

nuolat l/d 1,0  1,0 
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III PROGRAMA. UGDYMOSI BEI DARBO POREIKIUS ATITINKANČIŲ SĄLYGŲ KŪRIMAS  

 

TIKSLAS 1. KURTI NAUJAS SAUGIAS EDUKACINES ERDVES, PAPILDYTI PRIEMONĖMIS TURIMAS 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finans. 

išteklių 

poreikis 

(tūkst. €) 

Planuojamas 

įgyvendinim

o laikas 

1. Užtikrinti higienos 

normas atitinkančias 

ugdytinių ir įstaigos 

darbuotojų produktyvios 

veiklos, poilsio, 

maitinimo sąlygas 

Turima senų neestetiškų ir nepakankamai 

saugių baldų, nesandarių durų; 

Žiemą temperatūra patalpose neatitinka 

reikalavimų; 

Dėl vaikų lovyčių, sanitarinių mazgų kai 

kuriose grupėse, kelių bendro naudojimosi 

patalpų būklės reiškiami priekaištai; 

Lauko žaislų laikymo sąlygos netinkamos, nes 

neužtikrina jų tausojimo.  

Šiuolaikiškos veiklos ir darbo sąlygos, kurios atitiks 

higienos, saugumo reikalavimus; 

Sukurta aplinka, tinka vaikams saugiai augti ir 

turiningai ugdytis, nuolat tyrinėti, pažinti pasaulį, 

komunikuoti. 

Įrengtas daržas vaikų tiriamajai, darbinei veiklai. 

Įrengtos fizinį aktyvumą skatinančios lauko ir 

vidaus erdvės. 

Suremontuoti personalo kambarys bei logopedo 

kabinetas. 

Įsigytas pramoninis lyginimo volas į skalbyklą. 

240,0 2018–2022 

2. Kurti saugias ir 

patogias darbo sąlygas, 

netiesiogiai įtakojančias 

ugdymo procesą 

Personalo nepakankamas lietuvių kalbos 

mokėjimo lygis apsunkina galimybes naudotis 

pažangiausiomis pedagoginėmis idėjomis ir 

sužadina techninio personalo nepasitikėjimą 

savimi. 

Kompiuterinio raštingumo kompetencija turi 

būti tobulinama. 

Veiks lietuvių kalbos bei kompiuterinio raštingumo 

būreliai; 

Gerės darbo ir sveikatos sauga; 

Betarpiška patirties sklaida bei bendradarbiavimas, 

nuolatinio mokymosi poreikio susiformavimas; 

IKT naudojimas optimizuos įstaigos veiklą.  

 

4,0 2018–2022 

3. Gerinti sąlygas 

bendruomenės narių 

saviraiškai 

Dauguma tėvų su dideliu noru stebi ugdomąjį 

procesą, reikalauja ataskaitos apie įstaigos 

veiklą, bet pakankamai pasyviai dalyvauja 

juose; 

Muzikos salės dydis neleidžia visiems 

norintiems bendruomenės nariams dalyvauti 

šventėse, renginiuose. 

Bus įrengtos lauko scena, sėdimos vietos, įsigyta 

reikiama aparatūra švenčių kieme pravedimui; 

Tėvai su savo vaikais aktyviai dalyvaus meninės 

raiškos projektuose pagal kūrybinių grupių bei 

Šeimos akademijos planus; 

Bendruomenės nariai turės ir sieks bendrų 

intelektinių ir emocinių tikslų, bus įtraukti į 

skatinantį kūrybiškumą ugdymo procesą. 

 

8,5 2018–2022 
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PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 
 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

Finansavimo šaltiniai 

Miesto 

savival

dybės 

lėšos 

Ugdymo 

lėšos 

ES 

fondai, 

kita 

užsienio 

valstybės 

parama 

Privači

os 

lėšos, 

2% 

paramo

s lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 uždavinys: Užtikrinti higienos normas atitinkančias įstaigos darbuotojų ir ugdytinių produktyvios veiklos, poilsio, maitinimo sąlygas 

1. Interjero funkcionalumo, 

saugumo, patrauklumo 

užtikrinimas. 

Patalpų atnaujinimas. 

Ūkinės paskirties medžiagų 

bei inventoriaus pirkimai, 

patalynės įsigijimas, 

minkšto inventoriaus 

atnaujinimas. 

Bus įsigyta naujų ergonomiškų baldelių, 

atnaujinta grupių rūbinių, įrengta naujų turėklų 

reikalaujamo aukščio ir atstumo tarp vertikalių 

elementų, pakeista vidinių durų, šviestuvų, 

perdažyta lubų, sienų, suremontuota koridorių, 

laiptinių; 

Bus pakeista miegamųjų bei salės grindų danga; 

Bus įsigytas pramoninis lyginimo volas 

skalbyklai; 

Sukurta aplinka tiks vaikams saugiai augti ir 

turiningai ugdytis, nuolat tyrinėti, pažinti pasaulį, 

komunikuoti; 

Įrengtos fizinį aktyvumą skatinančios lauko ir 

vidaus erdvės (saugaus eismo lauko aikštelė, 

fizinio aktyvumo aikštelė, ekologinis takelis).  

pagal 

galimybę 

Dir.pav.ūk., 

dir.pav.ugd., 

miesto 

savivaldybė 

75,0 50,0 25,0   

2. Eksterjero 

funkcionalumo, saugumo, 

patrauklumo užtikrinimas. 

Kiemų ir privažiavimų 

sutvarkymas. 

Bus sutvarkyta nuogrinda, iš dalies pakeistos 

kiemo ir aikštelių plytelės bei išlyginta asfaltinė 

danga; 

Lauko žaidimo aikštelės, pavėsinės bus 

sutvarkytos pagal vaikų poreikius ir praturtintos 

saugia įranga, bus patobulinta smėlio dėžių 

apsauga nuo užteršimo; 

Bus gautas žaidimų aikštelių kontrolės 

sertifikatas; 

Bus įrengtas daržas; 

pagal 

galimybę 

Dir.pav.ūk., 

miesto 

savivaldybė 

50,0 30,0 10,0  10,0 
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Bus įrengti lauko žaislų laikymo rakinami 

kampeliai. 

3. Temperatūros režimo 

užtikrinimas 

Bus sutvarkytas 4-ių grupių vidus, atlikti šildymo 

sistemos remonto darbai, apšiltintos fasadinės 

sienos iš išorės.  

pagal gali-

mybę 

Dir.pav.ūk., 

miesto 

savivald. 

100,0 100,0    

4. Maitinimo bei patiekalų 

paruošimo technologinių 

procesų tobulinimas, sveiko 

maitinimo reikalavimų 

laikymosi užtikrinimas 

Bendradarbiaujant su VšĮ „Sveikatai palankus“, 

Vilniaus visuomenės sveikatos centru, Vilniaus 

maisto ir veterinarine tarnyba bus pakoreguoti 

valgiaraščių variantai bei paruošimo 

technologijos; 

Bus tobulinama virtuvinė įranga (konvekcinė 

garų krosnelė, elektrinis daržovių pjaustiklis, 

virimo katilai). 

2018 
Dietologas, 

dir.pav.ūk. 
15,0 15,0 15,0   

2 uždavinys: Kurti saugias ir patogias darbo sąlygas, netiesiogiai įtakojančias ugdymo procesą 

Darbuotojų kompiuterinio 

raštingumo kompetencijos 

tobulinimas lankant įstaigos 

būrelį. 

Pakankamas IKT priemonių skaičius ir 

prieinamumas; 

Išlavėję darbuotojų informacijos rinkimo, 

atrankos, tvarkymo ir apdorojimo žinios bei 

praktiniai įgūdžiai.  

2018 Dir.pav.ugd. 3,0  3,0   

Darbuotojų lietuvių kalbos 

mokėjimo tobulinimas 

Veiks lietuvių kalbos būrelis darbuotojams, kur 

bus tobulinamas valstybinės kalbos mokėjimas. 

Tai palengvins patirties sklaidą bei 

bendradarbiavimą, nuolatinio mokymosi 

poreikio susiformavimą. 

2018 Dir.pav.ugd. 1,0  1,0   

3 uždavinys: Gerinti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai 

1. Lauko scenos su 

sėdimomis vietomis 

žiūrovams įrengimas  

Bus įsigyti prietaisai, įrenginiai, garso 

stiprintuvai, leidžiantys lauke naudotis muzikos 

įrašais; 

Bendri įstaigos bendruomenės renginiai esant 

geram orui vyks lauke. 
2019 

Dir.pav.ūk., 

men.ugd.ped. 
8,5    8,5 

2. Tėvų teatrinės studijos 

įkūrimas, parūpinimas 

personažų kostiumų 

suaugusiems artistams 

Bendri tėvų-vaikų renginiai bus patrauklūs, 

skatins saviraišką, teiks pasitenkinimą. 

Meninių projektų, raiškos renginių 

įgyvendinimas (pvz., skaitovų popietė, pasakų 

inscenizavimai, knygų iliustracijų parodos ir t.t.) 
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