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ĮVADAS 

 

          Siekiant užtikrinti švietimo perspektyvas, efektyvumą visuose švietimo lygiuose, mūsų 

kokybės siekiai dera su valstybės kokybės siekiais. Plėtojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 

siekiame, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę gauti kokybiškas ankstyvojo ugdymo paslaugas, 

numatytas pagrindiniuose strateginiuose Lietuvos dokumentuose – Valstybinėje švietimo 2013–2022 

m. strategijoje, Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, Nacionalinės pažangos programoje 

2014-2020 m., Geros mokyklos koncepcijoje (2015).  Vilniaus miesto 2010-2020 metų  strateginiame 

plane vieni iš pagrindinių tikslų - kokybiška švietimo sistema, sklandi jaunimo politika, užtikrintas 

vaikų ir jaunimo užimtumas; sveika visuomenė ir efektyvi sveikatos priežiūros sistema; užtikrinta 

visavertė ir saugi socialinė aplinka. Efektyviai veikianti ugdymo  institucija šiandien privalo pateikti 

pasirinkimo galimybes vaiko ugdymui, lanksčiai reaguoti į ugdymo turinio, metodų atnaujinimą, 

palaikyti ryšį su visuomene. 

                     Vykstant pokyčiams, svarbu peržiūrėti ir atnaujinti įstaigos strateginį planą, siekti 

aukštesnės ugdymo kokybės. Strateginio plano rengimas sieja edukologiją ir vadybą. Sėkmingas 

strateginis planavimas sudarys palankias sąlygas ugdymo įstaigai tapti tobulėjančia organizacija, 

sugebančia pateikti platesnį paslaugų asortimentą.  Strateginis veiklos planavimas padės pasirinkti 

tinkamesnį veiklos kelią, savalaikę aplinkos veiksnių įtakos institucijos veiklai analizę, finansinių, 

materialinių ir žmogiškųjų išteklių efektyvų panaudojimą. Sieksime, kad lopšelio – darželio ištekliai ir 

veikla būtų planuojama siekiant  per tam tikrą laikotarpį konkrečių rezultatų. Vilniaus lopšelio-darželio 

„Žvangutis“ 2018-2022 metų strateginis planas yra įstaigos strategijos 2013-2017 metų tęsinys. 

Besibaigiantis praėjusių penkerių metų strateginis planas reikalauja peržiūrėti esamą situaciją ir 

numatyti gaires ateičiai, stengiantis teikti kuo geresnes paslaugas  vartotojui, pritraukti kuo daugiau 

ugdytinių, konkuruoti dėl savo statuso, įtakos, išteklių. Mūsų įstaigai, kaip ir kitoms švietimo 

institucijoms, skirta visuomenės kultūros saugotojo ir puoselėtojo, įgimtų žmogaus galių raiškos 

puoselėtojo vaidmuo, stengiantis tai atlikti geriausiai. Tai įgalina tobulinti įstaigos veiklą, numatyti jos 

vystymąsi. Čia ir tampa svarbus strateginis planavimas. 

         Ikimokyklinės įstaigos strateginis planas – įstaigos veiklos programos numatymas 

ateinantiems penkeriems metams. Tikslas – valdant ugdymo įstaigos veiklą, telkti bendruomenę 

aptartiems, ilgalaikiams tikslams įgyvendinti, nuolatos išlaikant tinkamą vystymosi kryptį, prioritetus, 

planuojant kaitos pokyčius ir atsižvelgiant į aplinkoje vykstančius procesus. Ikimokyklinės įstaigos 

strateginį planą rengė darbo grupė, į kurią buvo įtraukta darželio administracija, pedagogai, bei kiti 

bendruomenės nariai.  Buvo laikomasi viešumo, atvirumo, partnerystės principų. Strateginio plano 

kūrimas atskleidė šio darbo privalumus ir grėsmes, padėjo sistemingai įvertinti atliktą darbą ir 

įžvelgiant silpnąsias ir stipriąsias įstaigos puses, numatyti ateities veiklos kryptis. Strateginiu 

planavimu  siekėme sutelkti bendruomenę, stiprinti tapatumo jausmą ir didinti įsipareigojimą įstaigos 

veiklos tobulinimui. Perspektyvoje ugdymo įstaiga taps besivystančia organizacija, gebančia teikti 

profesionalų ir kokybišką ugdymą bei pasiūlyti platesnį veiklos ir paslaugų asortimentą.  Įsivertinome 

įstaigos būklę, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, nustatėme ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus bei 

uždavinius, apibrėžėme prioritetus, numatėme priemones uždaviniams įgyvendinti. Atsižvelgėme į 

naujus iššūkius ir atsiveriančias  galimybes: demokratijos ir ūkio plėtrą, informacijos gausą, kaitą.  
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1. BENDROSIOS ŽINIOS 

                   

                     Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis” – nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo 

institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Darželio veiklos pradžia  1963-11-22.  

identifikavimo kodas –19001783. Lopšelio-darželio priklausomybės tipas – savivaldybės. Įstaigos 

adresas: Rinktinės 38a, LT – 09315  Vilnius. Tel.: ( 8 5) 272 7842; (8 5)275 3615; el.p. 

rastine@zvangutis.vilnius.lm.lt; zvangutis@gmail.com; internetinė svetainė –  http://vilnius-

zvangutis.lt . Ugdymo kalba  – lietuvių, ugdymo forma – dieninė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, 

rūšis - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Darželio steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybės 

taryba. Lopšelio - darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius. Lopšelis - darželis vykdo ikimokyklinį ugdymą, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis, parengta ir steigėjo pritarta 

programa. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi  programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Atsižvelgiama į 

lopšelio – darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, konkretinamas ir 

individualizuojamas ugdymo turinys. Lopšelis - darželis komplektuojamas steigėjo nustatyta tvarka. Į 

Vilniaus lopšelį-darželį „Žvangutis“ vaikai priimami vadovaujantis „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto 

švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-57 ir nauja jo 

redakcija, patvirtinta 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 - 235. Vaikai į grupes priimami iki 

rugsėjo pirmos dienos, jeigu yra laisvų vietų, ir vėliau. 

 

2.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                     Vilniaus lopšelio-darželio  „Žvangutis” strateginis planas 2018-2022 metams atitinka 

Lietuvos valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų, Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio 

plano nuostatas, Vilniaus miesto švietimo skyriaus įgyvendinamus siekius švietimo srityje ir apibrėžia 

lopšelio-darželio strategines kryptis, tikslus ir laukiamus veiklos rezultatus. 

                    Įgyvendinant įstaigos strateginio plano kryptis, bus teikiamos švietimo, ugdymo ir 

socialinės paslaugos, tenkinančios vaiko, šeimos ir visuomenės lūkesčius.   Dauguma šeimų yra jaunos, 

aktyvios, reiklios, noriai bendradarbiaujančios su pedagogais, įstaigos administracija. Šeimų apklausos 

rezultatai ir individualūs pokalbiai leidžia teigti, kad daugumos lūkesčiai ikimokykliniam vaiko 

ugdymui panašūs. Tėvų bendruomenei rūpi ugdymo kokybė, jie tikisi, kad vaikai gerai jausis darželyje, 

bus ugdomi vaikų gebėjimai, o esant tam tikriems sunkumams bus suteikiama profesionali pagalba 

įveikiant socialines, kalbos raidos ar pažinimo problemas.  

                    Lopšelis-darželis  formuos ir įgyvendins ugdymo turinį pagal individualią ugdymo 

programą, kuriai nustatyta tvarka pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30-2109 ir kuri patvirtinta įstaigos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. V-73. Diegiant naujoves, bus kuriamas savitas įstaigos modelis, užtikrinantis 

kokybišką įgyvendinamos programos funkcionavimą, edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę. Įstaiga 

taps atvira kaitai, ugdys socialiai aktyvų, išsilavinusį pilietį. 

                    Siekiant įgyvendinti lopšelio – darželio strateginį planą 2018-2022 metams bus telkiama 

įstaigos bendruomenė ir reikalingi resursai.  

  

 

 

   

mailto:rastine@zvangutis.vilnius.lm.lt
mailto:zvangutis@gmail.com
http://vilnius-zvangutis.lt/
http://vilnius-zvangutis.lt/
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3.  IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST matrica) 

3.1. POLITINIAI – TEISINIAI VEIKSNIAI 

Galimybės: 

 Valstybės pažangos strategijoje ,,Lietuva 2030“, Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. 

strategijoje, Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, Nacionalinės pažangos programoje 2014-

2020 m., Geros mokyklos koncepcijoje (2015), Vilniaus miesto 2010-2020 metų  strateginio plėtros 

plano atnaujinime (2017-10-25)  numatyti esminiai strateginiai tikslai: švietimo ir mokymo kokybės bei 

veiksmingumo gerinimas; orientacija į Švietimo politikos kaitos strategiją ir dinamiką; novatoriškumo 

ir kūrybingumo aspektų visuose švietimo ir mokymo lygiuose stiprinimą; kūrybiškumo, pilietiškumo, 

lyderystės ugdymą.  

Esminiai dokumentai, reglamentuojantys lopšelio – darželio veiklą, tai – LR Vyriausybės 2015 

– 2019 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonės, Švietimo pakeitimo įstatymas 2011m., Valstybės 

švietimo strategijos 2013 – 2022 m. nuostatos. Vilniaus miesto savivaldybės strateginis plėtros  planas 

2010 – 2020 m. taip pat kelia naujus reikalavimus ir asmeniui, ir ugdymo institucijai. Švietimo politika 

susitelkė į ugdymo kokybę, ugdymo turinio kaitą, novatoriškumą ir ugdymo prieinamumą. 

Projektuojant įstaigos veiklą, iškyla poreikis remtis moderniausiais  pedagoginiais tyrimais, pozityvia 

praktika, kuri padėtų geriau užtikrinti paslaugų kokybę, ugdant jaunąją kartą. Tai  padėjo numatyti 

tolimesnes lopšelio – darželio veiklos strategines kryptis ir prioritetus:  

 parengti nauji lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantys nuostatai; 

 vienas iš kokybės prioritetų – informacinės  visuomenės plėtojimas; 

 plėtojama priešmokyklinio ugdymo sistema; 

 įstaigoje įdiegta IKT ir tobulinamas kompiuterinis raštingumas; 

 stiprinama ir plėtojama įstaigos ir vietos bendruomenės sąveika; 

 laiduojamos lygios ugdymosi galimybės, ikimokyklinis ugdymas atveria socialinę atskirtį 

patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams; 

 teikiama kryptinga pedagoginė, kultūrinė pagalba visoms vaikus auginančioms socialinės 

rizikos šeimoms;  

Grėsmės: 

 Švietimo politikos kaitos strategija ir dinamika nepakankamai siejama su kitų ekonominių ir 

socialinių reformų strategijomis; 

 efektyviai nesprendžiama pedagogų ir aplinkos personalo darbo užmokesčio problema; 

 nepakankamai plėtojami žmogiškieji ištekliai bei mokymosi visą gyvenimą galimybės. 

 

3.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Galimybės: 

             Vyraujantys pozityvūs ekonominiai veiksniai: 

 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-801 nuo 2017-07-

01 padidinti auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai.   

 Siekiant lopšelio – darželio modernios, inovatyvios, grindžiamos  pozityvia pedagogine 

praktika, ugdymo programos įgyvendinimo, svarbu atnaujinti savo pastato techninę būklę, 

modernizuoti  ugdymo aplinkas, ieškant įvairių fondų programų lėšų, rengiant  paraiškas 

įvairiems  projektams;  

 Papildomas finansavimas leis sukurti ir įrengti  modernias, šiuolaikiniam ugdymui būtinas 

aplinkas; 

 Organizuojant personalo mokymus, pagerėtų intelektualinė bazė; 
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 Ugdymo lėšų panaudojimas tik pagal paskirtį. 

 

Grėsmės: 

 Ugdymosi sunkumų turinčių vaikų integracija sąlygoja naujų ugdymo specialistų poreikį  

(psichologo, mokytojo padėjėjo, specialiojo pedagogo), turimas 0.75 logopedo etato kol kas 

ugdytinių poreikius tenkina.  

 Valstybės ir savivaldybės lėšų pakanka lopšeliui – darželiui išlaikyti, tačiau nepakanka 

progresyvioms, moksliniais tyrimais grįstoms, ugdymo idėjoms įgyvendinti.  

 Įstaigos personalas neturi būtinų įgūdžių rengiant paraiškas ES projektams ir įsisavinant 

projekto lėšas.  

 

3.3. SOCIALINIAI – DEMOGRAFINIAI VEIKSNIAI 

Galimybės: 

           Gerėjant gyventojų socialinei – ekonominei padėčiai, vyksta visuomenės kaita. Didėja dalies 

visuomenės narių poreikis kurti specialias ugdymo aplinkas ypač gabiems arba specialiųjų poreikių 

ugdytiniams. Taip pat didėja visuomenės narių poreikis individualizuoti ir personalizuoti vaikų 

ugdymą, tuo sudarydamas poreikį plėsti ugdymo paslaugų apimtis, atsižvelgti į šeimos tautinį 

identitetą. Ekonomikos augimas sostinėje didina atvykusių gyventojų skaičių, o tuo pačiu ir 

pretenduojančių į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų skaičių.   

 Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.  privalomas priešmokyklinis ugdymas užtikrina švietimo 

prieinamumą 6-7 metų vaikams. 

 Darželio atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa garantuoja kokybišką ikimokyklinį 

ugdymą(si). 

             Kintant socialinei – ekonominei padėčiai (didėja tėvų užimtumas, socialinė nelygybė) išryškėjo 

nauja įstaigos veiklos funkcija – socialinė.  Ją svarbu derinti su edukacine veikla, nes: 

 lopšelyje – darželyje ugdomi specialiųjų poreikių vaikai; 

 darželyje yra nemažai vaikų turinčių kalbos ir komunikavimo sutrikimų ir jų skaičius kasmet 

didėja, (1 pav.) 

1 pav. Vaikų turinčių kalbos sutrikimų skaičius darželyje 

 

 
 

 siekiant stiprinti vaikų sveikatą, mažinti sergamumą, būtinas kūno kultūros instruktoriaus etatas, 

kuris šešių grupių pavyzdiniuose nuostatuose nėra numatytas, (2 pav.) 
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2 pav. Vaikų sergamumo analizė (Susirgimų skaičius per paskutinius tris metus) 

 

 
 

 ekonomikos augimas padidins gyventojų skaičių; 

 plečiantis Šnipiškių ir aplinkiniams mikrorajonams, vaikų skaičius grupėse bus pakankamas; 

 juntamas jaunų šeimų užimtumas, nes daugėja norinčių patekti į įstaigą  vaikų skaičius iki 2 m. 

          Grėsmės: 

           Pedagogų pasirengimas ir galimybės neproporcingos naujiems visuomenės narių poreikiams. 

Didėjantis vaikų skaičius įtakos grupių komplektavimą. Vilniaus mieste trūksta ikimokyklinio ugdymo 

specialistų. Gyventojų emigracija sukels vaikų, augančių be tėvų, skaičiaus didėjimą ir padidins 

socialinius įstaigos įsipareigojimus. 

 gyventojų emigravimas, globėjų, vienišų, išsituokusių žmonių, auginančių vaikus skaičiaus 

didėjimas sukels poreikį teikti edukacines ir socialines paslaugas 

 3 pav. Įstaigą lankančių vaikų šeimų sudėtis 

 

                     

0
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150

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Įstaigą lankančių vaikų šeimų sudėtis

Turi abu tėvus: Daugiavaikės šeimos: Išsiskyrę šeimos Vaikai auga su vienu iš tėvų:

 
 

 įstaigai būtini kūno kultūros instruktoriaus,  psichologo etatai;  

 ryškėja pedagogų senėjimo tendencija, darbuotojų darbo stažo vidurkis apie 57,27 metai; 

 įstaiga nepajėgi priimti visų norinčių ankstyvojo amžiaus vaikų; 

 

 

 3.4.TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

         Galimybės: 

            Naujųjų šiuolaikinių technologijų naudojimas pagerino švietimo prieinamumą. Informacinės 

technologijos leidžia teikti neribotą informaciją, keičiasi ugdymo(si) samprata, didėja poreikis su šeima 

bendrauti taikant naujas technologijas.  

 lopšelio – darželio modernizavimas, kompiuterizacija bei technologinis aprūpinimas, kuria 

naujas ugdymo aplinkas ir atnaujina senas, tai skatins naują ugdymo kokybę; 
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 plintančios informacinės technologijos  dalinai keičia ir lopšelio – darželio sąlygas veiklai. 

 įstaigoje veikia internetinis ryšys; visi dirbantys įstaigoje pedagogai moka dirbti kompiuteriu; 

         Grėsmės 

            Neracionalus informacinių technologijų naudojimas (televizoriaus, kompiuterio, kompiuterinių 

žaidimų) kelia grėsmę ugdytinių sveikatai.  

 techninių priemonių stoka trukdo kokybiškai pedagogų patirties sklaidai;  

 modernizavimui stinga lėšų. 

 

3.5. EDUKACINIAI VEIKSNIAI  

        Galimybės: 

 Keičiantis pedagogų požiūriui, augant kompetencijai, atsiranda iniciatyva, didesnė ugdymo(si) 

programų įvairovė, taikomi šiuolaikiniai ugdymo metodai, diegiamos inovacijos. Dažniau naudojamos 

šiuolaikinės technologijos tampa neatsiejama ugdymo proceso dalimi. Pedagogai noriai dalijasi savo 

veiklos patirtimi ir tobulina savo kvalifikaciją. Didėja ugdytinių, dalyvaujančių įvairiuose konkursuose 

ir kitoje veikloje skaičius. 

      Grėsmės 

 Didėja vaikų, turinčių specialiųjų poreikių (ypač elgesio ir emocijų sutrikimų) skaičius.  

 Pedagogai neturi pakankamos specialios darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirties.  

 Ugdymosi aplinkos nepritaikytos visapusiškam specialiųjų poreikių vaikų ugdymui. 

 

4. VIDINĖ ANALIZĖ 

 

           Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais 

aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos 

nuostatais ir veiklos dokumentais, įstaigos savivaldos institucijų – Įstaigos tarybos, Mokytojų, 

metodinės grupės nutarimais, lopšelio – darželio direktoriaus įsakymais, Vaiko gerovės, Pedagogų 

atestacinės komisijų nutarimais.  

 

4.1 Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas 

 

Valdymo struktūra 

            Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus 

įsakymais, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, 

veiklos programa, įstaigos darbo ir tvarkos taisyklėmis, savivaldos institucijų – Įstaigos tarybos, 

Mokytojų, metodinės grupės nutarimais, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, Vaiko gerovės, 

Pedagogų atestacinės komisijų nutarimais. Informacija apie lopšelio-darželio administraciją pateikiama 

1 lentelėje:  

                                                                                                                                                   1 lentelė                                                                                                                                                  

Vardas pavardė Pareigybė ir pagrindinės funkcijos Vadybinė 

kategorija 

Milda Matuzienė Direktorius  III kategorija 
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 (2015-12-31) 

Birutė Grabliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  III kategorija 

(2015-12-31) 

Jadvyga Jurgelevič Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

  

- 

            

             Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Jis skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir 

atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atsako už vadybinių 

funkcijų paskirstymą, už įstatymų ir etikos normų laikymąsi; už lopšelio-darželio veiklos rezultatus ir 

visą įstaigos veiklą. 

             Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už ugdymo proceso organizavimą, 

planavimą, priežiūrą, ugdymo rezultatų analizavimą, metodinės pagalbos teikimą, socializacijos ir 

prevencijos programų koordinavimą bei vykdymą, projektinės veiklos organizavimą.  

            Materialiniam aprūpinimui, ūkio sektoriui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

Jam pavaldus yra lopšelio - darželio techninis personalas. 

             Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žvangutis“ veikia šios savivaldos institucijos: 

             Vilniaus  lopšelio-darželio „Žvangutis“ taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis 

dalimis telkianti ugdytojų tėvus (globėjus) ir pedagogus, svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams 

spręsti. Tarybos veikloje lygiomis teisėmis gali dalyvauti ir steigėjo, vietos bendruomenės, rėmėjų 

atstovai. Tarybą sudaro 8 nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu, 

posėdžiai yra protokoluojami, tarybos nariai už savo veiklą  atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės 

nariams kartą per metus visuotiniame Darželio bendruomenės susirinkime.  Darželio taryba: numato 

Darželio veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo 

 (taip pat ir papildomo ugdymo) organizavimo tvarkai; inicijuoja Darželio, vaikų tėvų ir visos 

bendruomenės  bendradarbiavimą; svarsto Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja 

jų paskirstymą, prižiūri Darželio finansinę veiklą; teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, 

saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir 

intelektualinius išteklius, teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos; sprendžia kitus svarbiausius 

Darželio veiklos klausimus. 

              Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio  savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo 

klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui  bei kiti 

Darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, psichologas. Pedagogų taryba sudaroma 

direktoriaus įsakymu. Pedagogų taryba dirba pagal jos patvirtintą darbo reglamentą, posėdžiai 

protokoluojami. Pedagogų taryba: aptaria praktinius vaikų ugdymo organizavimo klausimus; analizuoja 

Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus; analizuoja Darželio veiklos ir 

ugdymo programų realizavimą;    pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Darželio veiklos kryptį ir 

Vilniaus savivaldybės  švietimo nuostatas (strateginį švietimo planą); teikia siūlymus dėl Darželio 

vadovų atestacijos; skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą; kartu su Darželio asmens 

sveikatos priežiūros specialistu(slaugytoju) sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos,  elgesio 

korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus; numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene 

kryptis; sprendžia kitus su vaikų ugdymu ir auklėtojų veikla susijusius klausimus.  

            Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žvangutis“ nuolat veikiančios komisijos: 

 Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 

įsakymu); 

  Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų atestacijos komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, 

patvirtinti direktoriaus įsakymu);  
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 Dokumentų ekspertų komisija; 

 Viešųjų pirkimų komisija; 

 Inventorizacijos (kasmet sudaroma, jos veiklą reglamentuoja įstaigos inventorizacijos tvarka, 

patvirtinta direktoriaus įsakymu); 

 Metodinė grupė; 

 Tėvų aktyvas;  

 Sukurta strateginio plano rengimo, strateginio plano stebėsenos darbo grupė, veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė. 

  

4.2 Žmonių ištekliai 

4.2.1. Ugdytiniai 

Įstaigos ugdytinių skaičius nuolat auga. Vaikų skaičiaus dinamika nuo 2014 iki 2017 m. parodyta 4 

paveiksle. Projektinis įstaigos pajėgumas – 115 vaikų. Šiuo metu įstaiga 112,17 %  užpildyta. 2014 

m. buvo užpildyta 118,26 %.  

 

4 pav. Vaikų skaičiaus ir įstaigos užpildomumo kitimas 2014-2017 m. 

 

 
 

Vaikų lankomumas turi įtakos ugdymo kokybei. Ikimokyklinės įstaigos lankomumas turi poveikį vaikų 

praktinių ir adaptacijos gebėjimų raidai, savikontrolės įgūdžiams. Praleistų ir lankytų dienų santykis 

matomas 2 lentelėje. Siekiame ir sieksime, jog vaikai augtų kuo sveikesni, būtų aktyvūs, gebėtų spręsti 

problemas, kuo daugiau laiko praleistų gryname ore, sportuotų. Gerinant  ugdymo(si) motyvaciją, 

sieksime tenkinti ugdytinių poreikius, kuriant veiksmingą pedagogo ir ugdytinio tarpusavio 

komunikavimo procesą, paremtą pagarba ir supratimu.                                              

                                                                                                                                                       2 lentelė 

 2015 m. 2016 m. 2017m. 

Lankytų dienų skaičius 18005 18537 16992 

Praleistų dienų skaičius 13615 14232 11399 

Iš jų dėl ligos 3574 4315 3382 
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Vilniaus lopšelis – darželis dirba pagal individualią ikimokyklinio ugdymo programą. Pedagogams 

svarbu žinoti, ar programa atitinka vaikų poreikius, tėvelių lūkesčius. Analizavome, kokių tautybių 

ugdytiniai lanko įstaigą ir ar jiems priimtina įstaigos programa. Socialinė – demografinė aplinka lėmė, 

kad lopšelyje – darželyje ugdomi kelių tautybių ugdytiniai. Tai matome 5 pav. Vaikai girdi keletą 

kalbų, klausosi įvairių tautų muzikos, vartydami knygas, elektroninėje erdvėje keliauja, mato kitas 

šalis, jų gamtą. Taip pamažu pradeda pažinti kitų tautų kultūrą. Įgyjama patirtis siejasi su etnine vaiko 

patirtimi. Taip sudarome sąlygas perimti liaudies tradicijas kuo įvairesniais, vaikams priimtinais 

būdais, formomis išvykų, susitikimų, edukacinių programų, projektų metu. 

 

5 pav. Šeimų pasiskirstymas pagal tautybę  

 

 
 

Lopšelyje-darželyje yra vaikų su kalbos ir komunikacijos sutrikimais, jiems teikiama logopedo 

pagalba, individualią pagalbą, suderintą su logopedu, teikia ir grupių pedagogai. Jie nuolat dalyvauja 

kvalifikaciniuose renginiuose, semiasi žinių, norėdami padėti mūsų mažiesiems. Praėjusius keletą 

mokslo metų įstaigoje ugdėme vaikus ir turinčių ugdymosi sunkumų dėl sulėtėjusios kalbos raidos (1 

pav.) 

 

4.2.2 Tėvai 

 

  Tėvai  dalyvauja lopšelio-darželio savivaldos veikloje, vaikų ugdymo procese, jiems teikiama 

informacija apie ugdymo sąlygas ir rezultatus. Tėveliai dalyvauja susirinkimuose,  savivaldos 

institucijų, tėvų aktyvo veikloje, vaikų ugdymo procese, teikia siūlymus dėl vaikų ugdymo 

organizavimo, laiku gauna informaciją apie vaiko ugdymo(si)  sąlygas ir pasiekimus. Didžioji dauguma 

ugdytinių gyvena ir auga pilnose šeimose. Nėra vaikų iš socialinės rizikos šeimų ar likusių be tėvų 

globos 

              Analizuojant tėvų socialinę padėtį, buvo apžvelgta jų užimtumas, šeimyninė padėtis, 

rūpinimasis vaikais. Įstaigoje yra šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų. 2014-2015 m. m.. tai 

sudaro 2,94 % visų šeimų, o 2016-2017 m. m. 0 %, daugėja išsiskyrusiose šeimose augančių vaikų 

2016-2017 m. m. tokios šeimos sudaro 6,20 % visų šeimų, 2014-2015 m. m. tokios šeimos sudarė 

3,68% (6 pav.)  Siekiame vaikams, kurių patirtis siejasi su neigiamais  potyriais, tausojant jų psichinę  
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sveikatą, padėti bendrauti, lavinti gebėjimus, savikontrolės įgūdžius, elgesį, sudarant reikiamas sąlygas 

jų fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei raidai. 

   

6 pav. Šeimų pasiskirstymas pagal šeimyninę sudėtį 

 

97.06% 97.83% 100%

10.29% 8.69%
10.85%3.68% 4.34%

6.20%2.94% 2.17%
0%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Procentinė įstaigą lankančių vaikų šeimų išraiška

Turi abu tėvus: Daugiavaikės šeimos: Išsiskyrę šeimos Vaikai auga su vienu iš tėvų:
 

  

Švietimas  plėtojamas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenei atsiveriančias galimybes, demokratijos ir 

rinkos ūkio plėtrą, informacijos gausą, sparčią kaitą. Ikimokyklinio ugdymo plėtra pagerina švietimo 

prieinamumą visoms – skirtingų socialinių sluoksnių ir visuomeninio statuso šeimoms. Ikimokyklinio 

ugdymo paslaugos labai svarbios ugdant vaikus kaip asmenybes, papildo jų ugdymą šeimose, skatina 

socialinį, pažintinį vystymąsi, praturtina  bendravimo su kitais patirtį, padeda pasiruošti mokymuisi 

mokykloje. 

 

7 pav. Įstaigą lankančių vaikų gyvenamoji vieta pagal seniūnijas 

 
 

Gali iškilti situacija, kai kylant infliacijai, mažėjant pedagogo profesiniam prestižui, senėjant 

esamam pedagogų kolektyvui, bus sunkiau išlaikyti aukštą įstaigos ugdymo kokybę.   

  

Išvados: 

 Tėvai bendradarbiauja su lopšelio-darželio darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros 

klausimus, aktyviai dalyvauja sudarant reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, 

dorovinei, socialinei raidai.  
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 Svarbu lanksčiai apgalvoti socialinių paslaugų teikimo tvarką šeimai teikiant tėvų konsultavimo 

ir informavimo paslaugas.  

 Vaikai  turi  sąlygas pasirengti mokyklai ir ją lankyti;  

 Visi specialiųjų poreikių vaikai turi teisę būti ugdomi ir ugdytis jiems palankioje ugdymo 

aplinkoje;  

 Darželio  pastato ir patalpų atnaujinimas užtikrina vaikų saugumą,  

 Sukurta ir įgyvendinama įstaigos ugdomoji programa garantuoja kokybišką ikimokyklinį 

ugdymą. 

 

4.2.3 Ugdytojai 

               Įstaigoje dirba 8 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 1 

meninio ugdymo pedagogas, 1 logopedas. 6 pedagogai įgiję vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę 

kategoriją, 6 – mokytojo metodininko, neturinčių kvalifikacinės kategorijos – nėra. Įstaigos pedagogai 

nuolat dalyvauja miesto, šalies kvalifikacijos kėlimo seminaruose, konferencijose. 

 

Duomenys apie pedagogus 

                                                                                                                                                       3 lentelė 

Įgytas išsilavinimas 

 Iš viso 

darbuotojų 

Aukštasis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugdymo 

specialybės 

Aukštesnysis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugdymo 

specialybės 

Vidurinis  

Pedagogų 

darbuotojų iš 

viso 

14      

Direktorius  1 1 1    

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1 1 1    

Auklėtojos ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

pedagogai 

10 7 7 3 3  

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

1 1     

Logopedas 1 1     

 

Pedagogai kvalifikaciją tobulina atsižvelgiant į įstaigos tikslus ir poreikius (3 lentelė). Mokslo 

metų pabaigoje analizuojama esama padėtis, pedagogų perspektyvinė atestacijos programa naujai 

pildoma kas 3 metai, derinama nustatyta tvarka su steigėju ir patvirtinama įstaigos pedagogų atestacijos 

komisijoje. 
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8 pav. Pedagogų kvalifikacija ir stažas 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip matome, įstaigoje dirba 100 % atestuotų pedagogų. 

8 paveiksle matome, kad didžioji dauguma pedagogų turi 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą, 

šie pedagogai sudaro 92,86 % visų dirbančiųjų pedagogų.  

 

Bendriausią vaizdą apie amžiaus tendencijas teikia pedagogų vidutinio amžiaus kitimas, 

iliustruojamas 9 paveiksle. Iš jos matyti,  kad  daugiausiai  dirbančių  pedagogų  yra 55-59 ir 60-64 

metų amžiaus, jie sudaro po 28.57 % visų dirbančių pedagogų, kiek mažiau pasiskirstė 50-54 metų 

amžiaus grupėje pedagogai. Jie sudaro 21,43% dirbančių pedagogų. 

 

 9 pav.  Pedagogų amžius 

 

0% 0% 0%

7.14% 7.14%

21.43%

28.57% 28.57%
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5

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

Pedagogų amžius  

Pedagogu Skaičius % dalis  
Direktoriaus vadybinis  stažas – 31 metai, pedagoginis stažas – 48 m. ji  įgijusi III vadybinę 

kvalifikacinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui  vadybinis stažas - 33 metai, pedagoginis 

darbo stažas – 37 m. ji  įgijusi vyr. auklėtojo ir  III vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 

 Lopšelio-darželio kolektyvas darbštus ir darnus. 

 Svarbiausias sėkmingo darbo garantas – įstaigos mikroklimatas, dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi.  

 Ryškios pedagogų pastangos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, projektuose 

mieste ir šalyje. Jie noriai dalyvauja parodose, konkursuose, savo patirtimi dalijasi ne tik su 

įstaigos pedagogais, bet ir su kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogais, supranta saviugdos 

reikšmę, daug laiko investuoja į profesinį tobulėjimą, domisi įstaigos ugdymo programa, 

mokosi iš kolegų ir siekia dirbti gerai, pritaikydami savo jau turimą patirtį. 

 Pedagogų kaita įstaigoje  yra maža.  
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4.2.4 Personalas 

                  Žmogus – pagrindinis organizacijos turtas. Įstaigos darbuotojai motyvuoti, gebantys 

palaikyti, susitelkę darbui ir pokyčiams, tiki sėkme. Jie padeda kurti ir palaikyti vaikui palankią 

ugdomąją aplinką, kurioje mažieji jaučiasi emociškai ir fiziškai saugūs, įgyja pasitikėjimo, 

savarankiškumo įgūdžių.  

                 Ūkio personalas: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja ir užtikrina  pastatų, 

patalpų ir teritorijos tinkamą  priežiūrą bei apsaugą; paskirsto techninio personalo darbuotojams darbus 

pagal pareigybių aprašymus; Tikrina apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų 

Darželyje esančių sistemų būklę, šalina jų gedimus ir užtikrina normalų funkcionavimą; instruktuoja ir 

kontroliuoja, kaip įstaigos darbuotojai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos 

reikalavimų; nuolat vykdo lopšelio-darželio pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, 

priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus; vadovauja techninio personalo darbuotojams, aprūpina 

juos reikiamomis medžiagomis, įrankiais, valymo ir higienos priemonėmis. Taip pat tvarko Darželio 

materialinių vertybių buhalterinę apskaitą, nustatyta tvarka atlieka jų inventorizaciją, nurašymą, 

užtikrina apsaugą, sudaro techninio personalo darbuotojams darbo grafikus, skiria pavadavimus 

techninio personalo darbuotojų ligos, atostogų metu. 

Auklėtojų padėjėjos, virėjos, statinių priežiūros darbininkas ,sargai, kiemsargis   

Dietistė – sveikatos priežiūros specialistė koordinuoja mitybos, maitinimo bei sanitarinio – 

higieninio režimo organizavimą. 

  

Išvados:  

 Darbuotojai motyvuoti, gebantys palaikyti, susitelkę darbui ir pokyčiams.  

 Aptarnaujančio personalo kaita nedidelė.  

 Pedagogų amžiaus vidurkis didesnis negu 55 metai. Vidutinis amžius didėja. Įstaigoje dirba 6 

vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją turintys pedagogai, 6 – metodininko  kvalifikacinę kategoriją 

turintys pedagogai.  

 78,57 % pedagogų išsilavinimas – aukštasis, 21,43 % pedagogų turi aukštesnįjį išsilavinimą, 

100 % pedagogų dirba pagal specialybę. 

 

4.3  Planavimo struktūra 

               Planavimo struktūrą sudaro lopšelio-darželio strateginis planas, metinis veiklos planas, 

atestacijos programos, vaiko gerovės komisijos planai, metodinio būrelio planai. Planams sukurti 

sudaromos darbo grupės. Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp planų tikslų ir uždavinių. 

Planavimo formos ir procedūros nuolat tobulinamos, siekiant didesnio visos įstaigos bendruomenės 

veiklos efektyvumo. Ugdomoji veikla organizuojama pagal Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis“ 

ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai nustatyta tvarka pritarta Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30-2109 ir kuri patvirtinta įstaigos 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-73.  Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas 

pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d, įsakymu Nr. 1147. priešmokyklinio ugdymo turinį 

reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo standartas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015, bei priešmokyklinio ugdymo priemonės 

samprata. 

              Išvados: 

 Įstaigos strateginis planas yra planavimo ašis 
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 Iš jo išauga metiniai įstaigos, savivaldos, darbo grupių ir komisijų, ugdymo turinio tobulinimo 

ir kiti veiklos tobulinimo planai. 

 Planavimo procedūros nuolatos tobulinamos įtraukiant darbuotojus ir tėvų bendruomenės 

atstovus. 

 Kiekvienas veiklos planas kasmet grindžiamas grįžtamuoju ryšiu, būtinu įstaigos strategijai 

įgyvendinti.  

 

4.4  Finansiniai ištekliai 

      Pagrindiniai lopšelio-darželio lėšų šaltiniai: Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimai, 

ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos, tėvų įnašų lėšos, nuo 2004 m. naudojama finansinės paramos 

lėšos, gautos iš 2 procentų sumokėtų mokesčių. Finansinių išteklių tvarkymas yra viešas ir skaidrus, 

paremtas bendruomenės nuomone ir dalyvavimu. 

4.5  Vidinis įsivertinimas  

           Lopšelio-darželio „Žvangutis“ veiklos priežiūra planuojama metams, priežiūros funkcijas atlieka 

lopšelio-darželio vadovybė, savivaldos institucijos. Lopšelio-darželio veiklos priežiūra grindžiama 

išorės ir vidaus norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos 

vykdoma veiklos priežiūra yra lopšelio-darželio Nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, pareigybių 

aprašymai. Kartą metuose direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir logopedas rengia stebėtos ugdytinių 

veiklos analizę. Jos pagrindu rengiamas lopšelio-darželio veiklos sąvadas. Du kartus metuose 

nustatomi ikimokyklinio amžiaus ugdytinių ir ikimokyklinukų ugdymo pasiekimai pagal ugdymo 

kompetencijas, atliktas platusis įsivertinimas. Toliau atliekamas „Ugdymas ir ugdymasis“ srities 

įsivertinimas. Atlikus ,,platųjį“ įsivertinimą taikant ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito 

metodika“ (2005), įvertintos 6 įstaigos veiklos sritys: etosas; vaiko ugdymas ir ugdymasis; vaiko 

ugdymo(si) pasiekimai; parama ir pagalba vaikui, šeimai; ištekliai, įstaigos valdymas. Tyrime dalyvavo  

įstaigos darbuotojai: administracija, pedagogai ir techninis personalas 

 Išvados: 

 Lopšelyje-darželyje tinkamai išvystytas bendradarbiavimas su šeima,  

 Svarbu dar labiau apgalvoti socialinių paslaugų teikimo tvarką šeimai teikiant tėvų 

konsultavimo ir informavimo paslaugas.  

 Nežymiai daugėja išsiskyrusių šeimų ir daugiavaikių šeimų.  

 Tėveliai pageidauja užtikrinti vaikui kasdienį, nenutrūkstamą kokybišką ir visapusį ugdymą.  

 

Vidinė analizė pagal įsivertinimo rezultatus: 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Etosas. 

Mokyklos vertybės. 

 

Sukurta vizija, misija, filosofija. 

Bendruomenė pripažįsta vaiko 

kultūrą kaip vertybę, vaikus kaip 

aktyvius savo aplinkos kūrėjus  

Aktyvi, iniciatyvi, profesionali 

bendruomenė. Aplinka pritaikyta 

bendruomenės poreikiams, 

saugi, jauki. Sukurtos savitos 

įstaigos tradicijos, 

bendruomenės nariai skatinami 

įsitraukti į įstaigos veiklą. 

Tėvų informavimui taikomi 

Vaikų kultūra kasdienėje 

ugdomojoje veikloje atsispindi, 

tačiau derėtų skleisti ir įprasminti 

vaikų kultūrą kaip esminę 

ugdymo įstaigos vertybę, sudaryti 

geresnes sąlygas vaikų 

individualumui ir kūrybai, kurti 

aplinkas, kurios vaikų kultūrą 

įprasmintų bendrosiose įstaigos 

erdvėse. Ne visi bendruomenės 

nariai jaučiasi pripažinti ir 

vertinami. 
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efektyviausi bendravimo 

metodai. 

 

Ne visada išlieka aukšta vidinė 

bendradarbiavimo kultūra.  

Mokyklos įvaizdis. 

 

 

Bendruomenės nariai dalyvauja 

kuriant lopšelio – darželio 

politiką. Aktyviai dalyvaujame 

metodinio ratelio “Aidas”, 

Šnipiškių bendruomenės 

veikloje, todėl įstaiga 

mikrorajone yra žinoma. 

Bendruomenės nariai didžiuojasi 

įstaiga, bet reikia stiprinti pačią 

įvaizdžio kūrimo kultūrą, toliau 

tobulinti internetinį puslapį, 

plėtoti viešuosius ryšius ir diegti  

bendrąsias vertybes įtraukiant 

visus bendruomenės narius.  

 

Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai. 

 

 

Vertinama įstaigos atvirumas 

pokyčiams, bendruomenės nariai 

pripažįsta bendravimo svarbą ir 

dauguma savo veiklą grindžia 

šiuo principu. Darželio ryšiai su 

socialiniais partneriais 

sistemingi, tikslingi, turi 

teigiamą poveikį veiklai ir 

bendruomenei. 

 

Būtina užmegzti naujus ryšius, 

bei  plėtoti bendravimą ir 

bendradarbiavimą su esamais 

socialiniais partneriais. Ne 

visada išlieka vidinė 

bendradarbiavimo kultūra, trūksta 

materialinių išteklių norimiems 

pokyčiams realizuoti. 

Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

Ugdymo turinys. 

 

 

Ugdomoji veikla organizuojama 

pagal Vilniaus lopšelio – 

darželio „Žvangutis“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programą, kuriai nustatyta 

tvarka pritarta Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 

28 d. įsakymu Nr. 30-2109 ir 

kuri patvirtinta įstaigos 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. V-73. 

Ankstyvasis ir ikimokyklinis 

ugdymas organizuojamas 

vadovaujantis šia programa, 

priešmokyklinis ugdymas – 

“Bendrąja priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programa” 

ir “Išsilavinimo standartais”, 

įgyvendinama tarptautinė vaikų 

socialinių įgūdžių ugdymo 

programa “Zipio draugai”, 

“Ikimokylinio amžiaus vaikų 

saugios gyvensenos įgūdžių 

ugdymo programa”  bei 

Mokykloje parengta savita 

ikimokyklinio ugdymo programa, 

atitinkanti naujus valstybės 

nustatytus reikalavimus,  

reikalinga jos įgyvendinimo 

stebėsena ir dermės užtikrinimas 

su kitomis ugdymo programomis. 

Ugdymo(si) būdai ir metodai ne 

visuomet parenkami apgalvotai, 

tikslingai. 

Iškyla sunkumų teikiant 

psichologinę ir socialinę pagalbą 

vaikui, reikia kvalifikuotų 

specialistų pagalbos. 

 

 



  18 

“Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programa”. Vaiko ugdymui 

naudojama metodika “Įveikime 

kartu”, integruojama programos 

“Po tėviškės dangum” 

elementai; dirbama kūrybinio 

kompleksinio ugdymo metodu. 

Kuriamos individualios 

programos specialiųjų poreikių 

vaikams. 

 

Ugdymo turinio ir procesų 

planavimas 

 

  

Ugdymo turinys planuojamas 

remiantis valstybinėmis 

rekomendacijomis, šeimos 

poreikiais. Planavimas 

nuoseklus: metinis veiklos 

planas, projektai, pedagogų 

metiniai planai, veiklos planas 

savaitei. Planai svarstomi, 

aptariami bendruomenėje, 

atliekama tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo refleksija. 

Atliekamas savaitės, metų 

veiklos apmąstymas, analizė. 

 

Planavimas pakankamai 

nuoseklus, orientuotas į ugdymo 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

Ugdymo(si) proceso kokybė Pedagogai ugdymo(si) proceso 

kokybę vertina gerai, ypač – 

ugdomosios veiklos tikslingumą 

ir veiksmingumą. Ugdomoji 

veikla tenkina vaiko poreikius, 

interesus, gebėjimus. Yra 

tikslinga, įvairi. Ugdymo 

organizavimo procesas pagrįstas 

planavimu, išlaiko pusiausvyrą 

tarp pedagogo planuotos ir 

spontaniškos vaiko veiklos. 

Ugdytinių ir pedagogų sąveika 

grindžiama partneryste, 

atsižvelgiama į vaikų ir šeimos 

siūlymus. 

 

Siektina geresnės ugdymo 

organizavimo kokybė ir ugdymosi 

motyvacijos palaikymo, 

reikalinga tobulinimui. Daugiau 

dėmesio reikia skirti  ugdymo 

individualizavimui 

  

Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas ugdymo 

procese 

 

 

Palankiai vertiname šeimos 

įtraukimą į ugdymosi procesą  

Tėvai (globėjai) pastoviai 

informuojami apie vaiko 

pasiekimus, stengiantis sudaryti 

Nors šeimos įtraukimas yra 

vertinamas palankiai, šeimos  

informavimo apie vaiką procedūrų 

kokybė galėtų būti geresnė. 

Didėjantis tėvų užimtumas įtakoja 
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prielaidas ugdymo(si) šeimoje 

tęstinumui. Šeima skatinama 

aktyviai dalyvauti ugdymo 

procese. 

mažėjantį domėjimąsi vaiko 

pasiekimais. Dalis šeimų reikalauja 

išskirtinio dėmesio  vaikui, 

neadekvačiai vertina jo 

pasiekimus.   

Vaiko ugdymo(si) pasiekimai. 

Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas. 

 

 

Sukurta vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema.  

Gerai vertinama vaiko daroma 

pažanga įvairiais amžiaus 

tarpsniais, geri priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimai. 

Vertinimas atliekamas 

sistemingai, analizuojamas. 

Gerai vertinama vaiko daroma 

pažanga įvairiais amžiaus 

tarpsniais, geri priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimai. 

Vertinimas atliekamas 

sistemingai, analizuojamas.  

Atskiri amžiaus tarpsnių vaikų 

pasiekimai vertinami gerai, 

aktualu  sukurti pedagogų ir tėvų 

veiklos dermę skatinant vaiko 

pasiekimus.  

    

Vaiko pasiekimų kokybė 

 

Įstaigoje sudaryta sąlygos, 

laiduojančios gerą vaiko 

savijautą, tenkinančios vaiko 

saviraiškos ir saviugdos 

poreikius. Veiksmingai 

tenkinami saugumo, emociniai, 

fiziniai ir socialiniai poreikiai, 

sudaryta sąlygos vaiko sveikatos 

stiprinimui. Nustatomi 

specialieji ugdymo(si) poreikiai, 

teikiama logopedo pagalba. 

 

Iškyla sunkumų nustatant ir 

tenkinant psichologinius 

poreikius, tam reikalingas 

psichologo etatas. Būtina tobulinti 

vaikų sveikatos stiprinimo 

sąlygas, pritraukiant specialistus, 

įgyjant naujų priemonių. 

 

 

 

Parama ir pagalba vaikui, 

šeimai  

Vaiko teisių garantavimas ir 

atstovavimas 

 

Bendruomenė sistemingai 

informuojama apie teikiamas 

paslaugas, organizuojami 

susirinkimai, teikiamos 

individualios konsultacijos. 

Paslaugų teikimas grindžiamas 

poreikių nustatymu, šalies 

švietimo pagalbos ir socialinės 

paramos prioritetais. Paslaugų 

kokybė ir bendruomenės 

poreikiai tenkinami. 

 

Ne visuomet lanksčiai 

reaguojama į iškilusius naujus 

vaiko poreikius, tam stinga lėšų 

    

Vaiko poreikių tenkinimas 

 

 

Įstaigoje sudarytos sąlygos, 

laiduojančios gerą vaiko 

savijautą, tenkinančios vaiko 

Didesnį dėmesį ir metodinę 

pagalbą derėtų teikti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 
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saviraiškos ir saviugdos 

poreikius. Veiksmingai 

tenkinami saugumo, emociniai, 

fiziniai ir socialiniai poreikiai, 

sudaryta sąlygos vaiko sveikatos 

stiprinimui. Nustatomi 

specialieji ugdymo(si) poreikiai, 

teikiama logopedo pagalba. 

 

vaikams, jų ugdytojams. Taip pat 

– vaiko emocinės ir fizinės 

sveikatos stiprinimui. 

  

 

  

Parama ir pagalba šeimai.  

 

  

Bendruomenė sistemingai 

informuojama apie teikiamas 

paslaugas, organizuojami 

susirinkimai, teikiamos 

individualios konsultacijos. 

Paslaugų teikimas grindžiamas 

poreikių nustatymu, šalies 

švietimo pagalbos ir socialinės 

paramos prioritetais. 

 

Ne visų paslaugų kokybė – 

pakankama, reikėtų kvalifikuoto 

kūno kultūros specialisto, 

psichologo. Perspektyvoje ieškoti 

resursų, padėsiančių gerinti 

teikiamų paslaugų šeimai kokybę 

ir poreikį.  

Ištekliai. Personalo politika. 

. 

 

 

 

Lopšelyje – darželyje dirba 

kvalifikuoti, turintys reikiamą 

išsilavinimą specialistai – iš viso 

12 pedagogų. Pedagogai 

atestuoti. Darželiui vadovauja 

direktorius ir du pavaduotojai 

(ugdymui ir ūkio reikalams).  

Vadovai atestuoti – III  vadybinė 

kategorija. Spec. pagalbą teikia 

logopedas, maitinimą 

organizuoja dietologas- 

slaugytojas. Aiškiai apibrėžtos 

darbuotojų funkcijos, teisės ir 

pareigos. 

Personalui sudaryta sąlygos 

kvalifikacijos tobulinimui. 

 

Personalo politika yra vienas iš  

prioritetinių ir tobulintinų įstaigos 

veiklos komponentų. Daugiau 

dėmesio reikia skirti darbuotojų 

mokymams, kvalifikacijos 

tobulinimui. 

Materialinė aplinka 

 

 

 

Erdvės grupėse naudojamos 

tikslingai, sukurta aplinka 

tenkina fizinius, emocinius ir 

dvasinius vaiko poreikius, 

atitinka jo amžių. Vaikų darbai 

panaudojami ugdymo procese, 

kuriant ugdomąją aplinką.  

Materialinė bazė nuolat 

atnaujinama:  aplinka, baldai, 

įranga, informacinės 

Būtina spręsti šildymo sistemos 

klausimą šaltuoju laikotarpiu 

ankstyvojo amžiaus grupių 

miegamuosiuose.    
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technologijos, kita įranga, 

žaidimų aikštelių įrenginiai ir 

pats pastatas,  

 

Finansiniai ištekliai. 

 

 

Erdvės grupėse naudojamos 

tikslingai, sukurta aplinka 

tenkina fizinius, emocinius ir 

dvasinius vaiko poreikius, 

atitinka jo amžių. Vaikų darbai 

panaudojami ugdymo procese, 

kuriant ugdomąją aplinką.  

Materialinė bazė nuolat 

atnaujinama:  aplinka, baldai, 

įranga, informacinės 

technologijos, kita įranga, 

žaidimų aikštelių įrenginiai ir 

pats pastatas,  

Nesukurta pedagogų skatinimo 

sistema. Prastėja įstaigos pastato 

būklė, nors vykdoma pastovi jo 

priežiūra. Turimos lėšos 

nepakankamos įgyvendinti 

pastato pilną atnaujinimą. 

   

Mokyklos valdymas. 

Vidaus įsivertinimas. 

 

 

Lopšelyje – darželyje 

įsisavinama ir praktiškai 

diegiama “Ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos vidaus audito 

metodika 2005 m.” Įsivertinimo 

duomenys panaudojami įstaigos 

veiklos planavimui. Gerai 

vertinamas viso personalo ir 

Įstaigos tarybos dalyvavimas 

įsivertinime. 

 

Dalis pedagogų vertinime 

dalyvauja pasyviai. Pedagogai 

nepakankamai planuoja 

įsivertinimo išvadas savo veiklai 

tobulinti. 

Strateginis mokyklos planas, 

metinis veiklos planas bei jų 

įgyvendinimas. 

Strateginio plano, metinėms 

programoms  sukurti sudaromos 

darbo grupės. Gerai vertinama 

strateginio plano ir metinės 

veiklos programos parengimo ir 

įgyvendinimo perspektyva 

 

Siekiama strateginio plano ir 

metinių veiklos planų 

veiksmingumo, dermės, tikslų 

įgyvendinimo aptarimo, 

atskaitomybės bendruomenei 

  

Mokyklos vadovų veiklos 

veiksmingumas 

Vadovų santykiai su personalu 

grindžiami bendradarbiavimu, 

tarpusavio supratimu 

 

Gerintinas komandos telkimas ir 

bendros atsakomybės, bendrų 

vertybių ugdymas.  

Valdymo ir savivaldos dermė Apibrėžtos savivaldos institucijų 

funkcijos, žinomos visiems 

nariams. Pedagogų taryba 

aktyviai įsitraukia į veiklos 

planavimą, problemų sprendimą, 

planų įgyvendinimą, inicijuoja 

pokyčius. Aptariamas uždavinių 

Savivaldos institucijoms aktyviau 

dalyvauti planuojant papildomai 

pritrauktų lėšų skirstymą. Siekti 

strateginių tikslų pagrindimo 

finansais, ieškoti rėmėjų  ir 

partnerių 
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įgyvendinimas. 

 

 

 

 

4.6 SSGG analizės suvestinė 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Gera, svetinga, jauki, vaiką ugdanti aplinka, 

geras mikroklimatas įstaigoje,  atvirumas 

pokyčiams, gebėjimas bendradarbiauti sukuria 

gerą darželio įvaizdį.  

2. Darželyje sudaryta sąlygos  vaiko sveikatos 

stiprinimui ir puoselėjimui. 

3. Ugdytinių skaičiaus įstaigoje augimas. 

4. Sėkmingas ir kūrybiškas ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų ir edukacinių projektų įgyvendinimas. 

5. Sukurtos ir puoselėjamos savitos tradicijos 

saugant ir puoselėjant tautos kultūrą, ugdant 

pilietiškumą. 

6. Darželyje teikiama logopedo pagalba vaikams, 

turintiems įvairaus sudėtingumo kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų. 

7. Pedagogai kūrybiškai modeliuoja ugdymo 

turinį, diegia naujoves.  

8. Ugdymas diferencijuojamas ir 

individualizuojamas, diegiamos naujovės, 

įgyvendinama socialinių įgūdžių ugdymo 

programa “Zipio draugai” 

9. Gerai vertinamas ugdomosios programos 

atitiktis vaiko amžiui, poreikiams, interesams. 

10. Geri priešmokyklinės grupės ugdytinių 

mokyklinės brandos rezultatai ir vaiko daromos 

pažangos vertinimo sistema. 

11. Nedidelė personalo kaita. 

12. Darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai, 

turintys reikiamą išsilavinimą ir kvalifikacines 

kategorijas. Sudaryta sąlygos profesionalumui ir 

kvalifikacijai kelti. 

13. Glaudus šeimos ir darželio bendradarbiavimas, 

kuriant jaukią, saugią kūrybiškumą ir saviraišką 

skatinančią aplinką. Bendradarbiavimo su šeima 

formų ir būdų įvairovė. 

14. Įstaigos savivaldoje dalyvauja tėvai. 

15. Darželio vadovai kompetentingi, inicijuoja 

pokyčius, projektų rengimą ir įgyvendinimą, 

1. Patalpų stoka papildomam ugdymui, fiziniam 

vaikų lavinimui. 

2. Toliau apgalvotai plėtoti socialinių paslaugų 

teikimo tvarką šeimai, teikiant tėvų konsultavimo 

ir informavimo paslaugas. 

3. Nepakankamas informacinių technologijų 

taikymas ugdymo procese. 

4. Pedagoginio kolektyvo senėjimas. 

5. Reikalingas žaidimų aikštelių, sporto aikštelės 

atnaujinimas. 

6. Įstaigoje reikia  spec. poreikių nustatymui ir 

pagalbai  psichologo, soc.pedagogo specialistų. 

7. Trūksta  patirties rengiant projektus lėšoms 

pritraukti 
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informacijos apie įstaigą sklaidą. 

16. Geri ryšiai su socialiniais partneriais. 

 

Galimybės  Grėsmės  

1. Vaikų, tėvų ir pedagogų veiklos dermės 

stiprinimas, organizuojant ugdymosi procesą.  

2. Sukurtos funkcionalios edukacinės erdvės. 

3. Informacinės, konsultacinės, socialinės 

pagalbos šeimai sukūrimas.  

4. Dalyvavimas konkursuose, projektinėje 

veikloje, siekiant pritraukti ES struktūrinių fondų 

lėšas. 

5. Tapimas patraukia, aukštos kultūros, naujoves 

įgyvendinančia įstaiga. 

6. Įstaigos administravimo sistemos tobulinimas, 

siekiant efektyvios įstaigos veiklos, racionalaus 

išteklių naudojimo, papildomo finansavimo 

paieška. 

7. Ugdytinių tėvų  kryptingas įtraukimas į įstaigos 

vizijos įgyvendinimą ir įstaigos veiklos politiką.  

 8. Bendruomenės narių skatinimas mokytis, 

tobulėti visą gyvenimą. 

 

  

 

 

1. Didėjant vaikų skaičiui grupėse, mažėja erdvės 

vaikų poreikių ugdymo plėtotei. 

2. Lėšų stygius trukdys įgyvendinti numatytus 

tikslus ir uždavinius. 

3. Trūksta lėšų  pedagogų kvalifikacijai ir 

profesionalumui tobulinti. 

4. Nėra patirties dalyvauti konkursuose, siekiant 

pritraukti ES lėšas. 

5. Vykstant kokurencijai tarp grupių gali pablogėti 

santykiai tarp kolektyvo narių. 

6. Kai kurios šeimos nepakankamai skiria laiko ir 

dėmesio vaikų ugdymui, bendradarbiavimui su 

pedagogais.  

7. Žemas profesijos prestižas, nedideli pedagogų 

ir kitų personalo darbuotojų atlyginimai 

neužtikrina motyvuotų ir kvalifikuotų specialistų 

pastovumo įstaigoje 

8. Nuolat didėjantys, kartais pernelyg aukšti tėvų 

bendruomenės reikalavimai personalui kuria 

papildomas  įtampas  

 

4.7 Ryšių sistema 

                    Toliau  tobulinama informacinių technologijų bazė. Lopšelyje-darželyje naudojami 8 

kompiuteriai, visi prijungti prie interneto. Siekiame  tolesnio kompiuterinės bazės praplėtimas ir dalinis 

atnaujinimas. 

                    Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jo veikla susijusiai juridiniais ir fiziniais asmenimis, 

vietos bendruomenės nariais,  organizacijomis, dalyvauja įvairiose programose ir projektuose: 

bendradarbiauja su metodinio ratelio „Aidas“ ikimokyklinėmis įstaigomis, ypač su Vilniaus lopšeliu- 

darželiu „Pipiras“, „Žiburio“ pradine mokykla, Vilniaus teatru „Lėlė“. 
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6.  STRATEGINĖS IŠVADOS 

1.  Įstaiga siekia gerinti vaikų ugdymosi sąlygas, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, tenkina individualius ugdymo(si) poreikius. 

2. Lopšelis-darželis stengiasi taikyti pažangias metodikas, naujausias technologijas, modernias ugdymo priemones, siekiant 

aukštesnės darbuotojų kompetencijos, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, tuo užtikrindamas geresnę vaikų ugdymo kokybę.  3 

3. Lopšelis-darželis siekia darželio ir tėvų glaudžios ir konstruktyvios sąveikos ugdant vaiką, teikiant jam pedagogines, 

psichologines, socialines paslaugas, ieško galimybių siekdamas pasinaudoti  švietimo, rėmėjų , kitų struktūrinių fondų finansavimo 

šaltiniais, rengiant projektus, skleidžiant gerąją patirtį.  

3. Įstaigoje būtina labiau gerinti  materialinę, intelektualinę bazę.  

  

7. LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

MISIJA 

 

     Ikimokyklinės įstaigos paskirtis – padėti šeimai kvalifikuotai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką, teikti ankstyvojo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, integruojant sveikatingumo programas, socialinių įgūdžių ugdymo programą 

„Zipio draugai“, kurti aplinką, užtikrinančią sąlygas vaiko saugumui,  bendravimui, socialinių įgūdžių plėtrai, žaidimo plėtotei, 

pažinimo, aktyvumo ir judėjimo poreikių tenkinimui; subrandinti vaiką mokymuisi mokykloje; užtikrinti Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų, steigėjo įsakymų, kitų teisės aktų laikymąsi.  

 

VIZIJA  

 

Įstaigą įsivaizduojame, kaip nuolat besimokančią, atvirą pokyčiams, diegiančią šiuolaikiškus ugdymo modelius, paremtus 

realiais finansais, laiduojančią darnų vaiko ugdymą nuo vienerių iki septynerių metų, glaudžiai bendradarbiaujančią su šeima.  

  

FILOSOFIJA 

      Įstaiga susiformavo savo pagrindines vertybes, kuriomis grindžia visą savo veiklą. Tai subūrė žmones bendram darbui, siekiant 

realizuoti numatytus tikslus. Filosofijos paskirtis – įstaigos bendruomenei suteikti veiklos prasmę. Lopšelio-darželio veikla susijusi su 

vaiko ugdymu, tad ir filosofija išryškina edukacines vertybes, vaiko socializacijos sėkmę, pedagogo vaidmenį, kiekvieno individualų 

indėlį, bei visų komandinį darbą.  

 

PRIORITETAI 

 Kokybiškas ir šiuolaikiškas vaiko poreikius ir amžių atitinkantis ugdymas 

 Sveikos, išlaisvintos, kūrybingos vaiko asmenybės ugdymas(is) 
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8. STRATEGINIS TIKSLAS 

                     Remiantis išorės ir vidinės aplinkos išvadomis keliamas strateginis tikslas: 

                     Sukurti šiuolaikišką, saugią, puoselėjančią bendruomenės tradicijas, atvirą pokyčiams ugdymo instituciją, gebančią teikti 

ir užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką, tautos kultūros vertybėmis grindžiamą, ugdymą(si),  

  

9.  STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 

 Gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, sudarant sąlygas pedagogų profesiniam tobulėjimui. 

 Atnaujinti ir modernizuoti ugdymo(si) aplinką, užtikrinančią vaiko saugumą, tenkinant jo poreikį žaisti ir būti aktyviam. 

 Ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima ir socialiniais partneriais formų, puoselėjant tautos kultūros 

vertybes. 

 

10. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

Stebėsenos institucinė struktūra 

 

                      Strateginio planavimo grupę sudaro: įstaigos tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 3 pedagogai. 

Strateginio plano stebėsenos grupę sudaro: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 2 pedagogai 

Grupės oficialiai patvirtintos įstaigos direktoriaus įsakymu. 

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

                      Lopšelio-darželio strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

                      Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą bendruomenei visuotinio susirinkimo metu kartą metuose. Tokiu 

būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikalai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.                       

Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė 

pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai aptikslina strateginius veiklos planus. 

Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė 

                        Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja vieną kartą metuose. Sausio   mėnesį vyksta praėjusių  metų veiklos 

ataskaitos analizė, kuri pateikiama įstaigos benruomenei visuotiniame susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano 

stebėsenos grupės sudarytoje lentelėje. Lentelė sudaroma kad būtų įvertintas kiekvieno tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijus. 

Plano koregavimas ir pratęsimas 

                         Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja lopšelio – darželio strateginį planą ir teikia stebėsenos 

grupei, kuri jį tvirtina ir planas yra pratęsiamas. 
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I  PROGRAMA. Aukštos ugdymo(si) paslaugų kokybės užtikrinimo tęstinumas. 

 

Kodas  Tikslas1 

01 Užtikrinti aukštą, kokybišką, orientuotą į vaiką, ugdymo(si) paslaugų kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams 

nuo 1 iki 7 metų.  

Tikslo aprašymas 

Lopšelis – darželis teikia ugdymo(si) paslaugas nuo 1 iki 7 metų. Vykdo ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokykinio ugdymo 

programas, teikia papildomas paslaugas pagaltėvų pageidavimą. Teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti visuomenės poreikius ir padėti 

liošeliui – darželiui siekti savitumo. 

Siekiant įgyvendinti šį užsibrėžtą tikslą, tobulinama atitinkama bazė: materialinė, ugdymo(si) technologijų, intelektualinė. 

Aukštas ugdymo(si) vertinimas – svarbus lopšelio-darželio veiklos rodiklis. Todėl svarbu efektyviai bei kokybiškai organizuoti 

ugdomąją veiklą, išryškinant kultūros vertybių, perduodamų iš kartos į kartą, perėmimo svarbą. Atnaujinta įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programa atitinka kiekvieno vaiko vystymosi žingsnius, poreikius bei jo stipriąsias puses. Planuojant ugdymo(si) turinį 

prognozuojami ugdymo(si) sunkumai, ugdymo(si) priemonės - modernios, atitinkančios šiuolaikinius reikalavimus, paremtos IT. 

Įstaigoje atnaujintas ugdymo turinys . Naujai sukurta ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sistema. 

Savaitės ugdomoji veikla planuojama iš vaiko perspektyvos. Siekiant optimalaus rezultato plėtojama kryptinga projektinė veikla, 

stengiamasi sudominti ir įtraukti į įstaigos veiklą ugdytinių šeimas.  

Aukštas pedagogų profesinis pasirengimas, literatūros nagrinėjimas, atvirumas pokyčiams ir inovacijoms padeda organizuoti 

kokybišką ugdymą.  

 

Kodas  Tikslas 2 

02 Teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si), kuriant  saugią,  aktyvinančią ugdymo(si)  bei darbo aplinką.  

 

Tikslo aprašymas  

Įgyvendinti savitą lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, 

interesus ir gebėjimus, teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si). Ugdymo(si) procesą nuolat tobulinti analizuojant ugdymo programos 

turinį, vykdyti į vaiko ugdymo(si) rezultatus orientuotą veiklos planavimą. Pedagogai dalinsis gerąja patirtimi, domėsis ugdymo 

naujovėmis bei sieks aukštesnės kvalifikacijos. Ypatingą dėmesį  skirsime pedagogų kvalifikacijos kėlimui, sudarysime galimybes 

pedagogams  kryptingai tobulėti įgyjant naujų kompetencijų veikti, remtis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo 

Vaiko raidai ir kokybiškam ugdymui(si) būtina emociškai ir fiziškai saugi, sveika ir moderni aplinka. Sieksime įgyvendinti emocinių ir 

socialinių įgūdžių ugdymo programą ,,Zipio draugai“, papildyti ir tobulinti lauko žaidimų erdves naujais, vaikų judėjimo ir žaidimo 

poreikius tenkinančiais  įrenginiais, vaikų sveikatingumo ugdymui sieksime įrengti sporto aikštelę, kasmet turtinti grupėse esančias 

ugdymo erdves kompetencijų ugdymui skirtomis priemonėmis, išnaudoti visas bendrąsias erdves papildomų ugdomųjų veiklų 

organizavimui. Tobulinti  aplinką, kurioje vaikui bus gera ir smagu augti, sudaryti sąlygas individulių poreikių tenkinimui pagal vaiko 

gebėjimus ir poreikius.   
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II  PROGRAMA. Sveikos, socialiai saugios vaiko asmenybės ugdymos(i) tęstinumas. 

 

Kodas  Tikslas3 

03 Ugdyti  socialiai ir fiziškai aktyvų, motyvuotą sveikai gyventi, vaiką  

 

 

Tikslo aprašymas 

Atsižvelgiant į vaiko amžių nuolat organizuojama ugdančioji veikla, orientuota į sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą, organizuojamos 

sveikatingumo valandėlės. Siekiant socialinio vaiko saugumo bei formuojant socialinių sunkumų įveikimo įgūdžius, vykdoma 

programa „Zipio draugai“. Tęsdami jau turimas tradicijas, skatinsime ugdytinių aktyvią fizinę veiklą, motyvaciją sportuoti, 

tobulinsime bendradarbiavimo įgūdžius. 

Siekiant šio tikslo laukiama bendruomenės iniciatyvos, noro aktyviai dalyvauti įstaigos gyvenime, į šį procesą pritraukiant kuo daugiau 

tėvelių. Pedagogai siekia veiklos viešumo, nebijo eksperimentuoti, glaudžiai bendradarbiauja ugdymo srityje ne tik tarpusavyje, bet 

palaikomi ryšiai su kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogais. 

 

 

I PROGRAMA  Aukštos ugdymo(si) paslaugų kokybės užtikrinimo tęstinumas. 

 

Uždavinių aprašymas 

 

Tikslas 1. Užtikrinti aukštą, kokybišką, orientuotą į vaiką, ugdymo(si) paslaugų kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams nuo 1 iki 

7 metų.  

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių išteklių 

poreikis (tūkst. €) 

Planuojamas 

įgyvendintimo laikas 

1 2 3 4 5 

1. 

Sudaryti galimybes ir 

sąlygas profesiniam 

pedagogų tobulėjimui,  

kompetencijų plėtojimui, 

skleisti ir perimti gerąją 

darbo patirtį. 

Ne visi pedagogai 

sistemingai tobulina  

kvalifikaciją ir mokosi 

taikyti inovatyvius 

ugdymo(si) metodus 

darbo procese.  

 

Pedagogai,  atviri 

pokyčiams. Domisi  

pedagoginėmis 

naujovėmis, studijuoja 

naujausią metodinę 

literatūrą, tobulina 

kvalifikaciją, įgytą 

patirtį pritaiko savo 

darbe.  

 

5.0 €  2018-2022     



  28 

2. 

Siekti, kad visų lygių 

ugdymo(si) programos 

(bendrosios, integruotos 

ir individualios) 

užtikrintų darnią vaiko 

asmenybės raidą ir 

kompetencijų plėtrą 

taikant inovatyvius 

ugdymo(si) būdus. 

Nėra siekiama 

kryptingos maksimalios 

kiekvieno vaiko 

ugdymosi pažangos 

pagal jo galias. Kai kurie 

pedagogai 

nepakankamai skiria 

dėmesio refleksijai, 

kokybiškam vaikų 

pasiekimų vertinimui.  

Ugdymo procesas   

orientuotas į kiekvieno 

vaiko pasiekimų 

rezultatus. Visi 

pedagogai tobulina 

reflektavimo, vaikų 

pasiekimų vertinimo 

įgūdžius. Taiko 

inovatyvius  ugdymo 

būdus ir metodus. 

4.0 € 

Žmogiškieji ištekliai  

 2018-2022    

3. 

Kuriant įstaigos įvaizdį, 

viešinti ir nuolat 

atnaujinti informaciją 

internetiniame puslapyje 

http://vilnius-zvangutis.lt  

Tikslingai panaudojant 

gyventojų pajamų 

mokesčio 2 % lėšų dalį 

kuriamas šiuolaikiškas, 

patrauklus vartotojui 

internetinis puslapis.  

Nuolat papildoma ir 

atnaujinama būtina 

informacija, viešinama 

įstaigos veikla. 

Bendruomenei 

pateikiama būtina 

informacija, naujienos 

apie įstaigos veiklą. 

Suformuotas įvaizdis 

internetinėje erdvėje.  

 

   5,5 € 2018-2022 

Priemonių aprašymas 

 Finansavimo šaltiniai 

Priemonė  Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų poreikis 

(tūkst. €) 

 Tėvų 

mokesčio 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Ugdymo 

lėšos 

2% 

paramos 

lėšos, 

patalpų 

nuomos 

lėšos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Uždavinys: Sudaryti galimybes ir sąlygas profesiniam pedagogų tobulėjimui, kompetencijų plėtojimui.   

1. 

Nuolatinis, 

sistemingas 

profesinis 

tobulėjimas, 

Pedagogai įgyja 

tas vertybines 

nuostatas, 

bendruosius 

gebėjimus ir 

2018-2022  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2,0 € 

 

 

 

 

 1,5 € 0,5 €  

http://vilnius-zvangutis.lt/
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kvalifikacijos 

kėlimas. 

kompetencijas, 

kurios 

reikalingos 

šiandieniniam 

mokytojui, 

atliekančiam 

savo profesinę 

misiją atviroje, 

nuolat 

besikeičiančioje 

šiuolaikinėje 

visuomenėje. 

 

  

2.  

Gerosios patirties 

sklaida. 

Dalyvavimas 

konferencijose, 

seminaruose 

respublikoje ir 

užsienyje, 

publikacijos 

internete ir 

įvairiuose 

leidiniuose 

sudaro 

galimybes 

pedagogui 

pasidalinti 

sukaupta 

patirtimi. 

2018-2022 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2,0 €  1,5 € 0,5 €  

3.  

IT taikymas 

kasdieniniame 

darbe 

 

 

 

Įgyta silpniau 

dirbančių su IT 

technologijomis 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetencija 

didina 

savarankiškumą, 

2018-2022 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1,0 € 0,5 € 0,5  € 
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plečia profesinį 

akiratį, tobulina 

ugdymo procesą. 

 

4. 

Pedagogų 

vaidmenų plėtra 

Pedagogai geba 

teikti papildomą 

ugdymo pagalbą 

specialių 

poreikių  

turintiems 

vaikams, ugdyti 

itin gabius 

vaikus. Gerai 

orientuojasi 

šiandieninėje 

švietimo kaitoje. 

Trims,  dar 

nebuvusiems 

mokymuose 

darbui su 

specialių 

poreikių  

turinčiais 

vaikams 

pedagogams 

siūlysime 

dalyvauti . 

2018-2022 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualiniai 

ištekliai 

       

2 Uždavinys: Siekti, kad visų lygių ugdymo(si) programos (bendrosios, integruotos ir individualios) užtikrintų darnią vaiko asmenybės 

raidą ir kompetencijų plėtrą taikant inovatyvius ugdymo(si) būdus. 

1. 

Atnaujintos 

įstaigos                                                

ikimokyklinio 

ugdymo 

programos 

Programos 

efektyvumo 

analizė padeda 

įvertinti ugdymo 

proceso 

organizavimo 

2018-2022 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualiniai 

ištekliai 
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vertinimas.  

 

kokybę bei 

skatina ją 

gerinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. 

Įstaigoje taikomų 

individualių 

programų 

įgyvendinimo 

kokybė. 

Patirties sklaida, 

priemonės, 

pritaikytos gabių 

ir specialių 

poreikių 

turintiems 

vaikams, 

metodinė 

medžiaga, 

įvairios akcijos 

padeda 

integruoti 

programą į 

ugdymo turinį. 

2018-2022 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualiniai 

ištekliai 

    

3. 

Naujausios 

pedagoginės 

literatūros 

nagrinėjimas ir IT 

taikymas ugdymo 

procese. 

Visi pedagogai 

atviri 

naujovėms,   

geba 

modernizuoti ir 

atnaujinti 

ugdymo procesą.                                                                                                                           

2018-2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1,0 € 

Intelektualiniai 

ištekliai 

0,5 € 0,5  €  

 

 

 

 

4. 

Projektų, 

programų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

įstaigoje ir už jos 

ribų. 

 

Planuojame 

edukacinius, 

sveikos 

gyvensenos 

prevencijai 

skirtus projektus, 

palikdami erdvės 

tėvų ir pedagogų 

iniciatyvai 

pasireikšti. 

Tai palengvins  

2018-2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1,0 € 

Intelektualiniai 

ištekliai 

0,5 € 0,5  €    
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sieti ugdymo 

turinį su  

realiomis 

problemomis ir 

jų sprendimų 

paieška.  

5. 

Ugdytinių 

gebėjimų 

vertinimo 

kokybės 

gerinimas. 

Nuolat stebima 

vaikų veikla, 

analizuojami ir 

vertinami 

pasiekimai, 

išskiriamos 

stipriosios ir 

silpnosios 

ugdymo(si) 

pusės. 

2018-2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

1,0 € 

Intelektualiniai 

ištekliai 

0,5 € 0,5  €   

6. 

Ugdytinių 

saviraiškos 

galimybes plėtotė 

ne tik įstaigoje, 

bet ir 

bendradarbiaujant 

su Vilniaus 

miesto darželiais  

Visi pedagogai 

savo darbe 

taikys 

šiuolaikinius 

ugdymo 

metodus, 

atitinkančius 

vaikų amžių, 

poreikius  

2018-2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1,0 € 

Intelektualiniai 

ištekliai 

0,5 € 0,5  €    

3 Uždavinys: Kuriant įstaigos įvaizdį, viešinti ir nuolat atnaujinti informaciją internetiniame puslapyje http://vilnius-zvangutis.lt. 

1.Darželio 

internetinės 

svetainės 

peržiūra, 

atnaujinimas, 

informacijos 

įkėlimas, 

refleksija.  

Informatyvus, 

patrauklus 

vartotojui 

internetinis 

puslapis 

2018-2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualiniai 

ištekliai 

0,5 € 

  0,5 €  

http://vilnius-zvangutis.lt/
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2. 

Formuoti lopšelio 

– darželio įvaizdį, 

savitumą, 

atspindint veiklos 

kryptis, rengiant 

edukacinius 

projektus su 

partneriais. 

 

Pedagogai 

aktyviai skleis 

savo patirtį 

miesto ir 

Respublikos 

mastu, 

stengsimės 

pritraukti 

visuomenės 

dėmesį.  

2018-2022  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualiniai 

ištekliai  

      5,0 € 

5,0 €  

  

  

 

Tikslas 2. Teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si), kuriant  saugią,  aktyvinančią ugdymo(si)  bei darbo aplinką.  

 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių išteklių 

poreikis (tūkst. Lt.) 

Planuojamas 

įgyvendintimo laikas 

1 2 3 4 5 

1. 

Tobulinti ugdymo turinį, 

integruojant į ugdymo 

procesą pažangias idėjas 

ir metodus, įgyvendinant 

naujai parengtą 

ikimokyklinio ugdymo 

programą.  

 

Parengta ikimokyklinio 

ugdymo programa, 

pagrįsta pozityvia 

pedagogine praktika, 

pažangiosmis idėjomis ir 

metodais, atsižvelgiama 

į vaikų prigimtines 

galias, šeimų lūkesčius.  

  

Įgyvendinant ugdymo 

programą gerės ugdymo 

kokybė, plėsis ugdymo 

turinys, bus užtikrinti 

geri vaikų pasiekimai ir 

jų galias atitinkanti 

optimali pažanga. Gerės 

vaiko ugdymo(si) 

motyvacija, domėjimasis 

aplinka, kultūra.  

10,0 € 

   

2018-2022 

2. 

Kryptingai plėtoti 

projektinę veiklą,  surasti 

novatoriškų ugdymo(si) 

formų bei idėjų.  

 

 

Palaikomos ir 

įgyvendinamos 

netradicinių ugdymo 

projektų iniciatyvos: 

šeimų šventės, gerumo 

akcijos sergantiems 

vaikams ir kt.  

 

Įgyvendinti novatoriški 

projektai ir socialinės 

iniciatyvos, vaikai nuo 

mažų dienų ugdomi tapti 

socialiai atsakingais, 

sukurtos prasmingos, 

įsimenančios, malonios 

ugdymo(si) patirtys.  

 

Intelektiniai ištekliai   

1,0 € 

 

2018-2022 
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3. Tobulinti kūrybinių 

žaidimų, meninių ir 

ugdomųjų erdvių 

inventorių; Atnaujinti 

baldus grupėse. 

Grupių patalpoms 

reikalingas pastovus 

atnaujinimas 

Bus atnaujinti 4 grupėse 

baldeliai, dėl to didės 

vaikų saugumas, atsiras 

galimybė panaudoti 

erdves  laikantis 

nuoseklumo, 

prieinamumo principų 

10,0 € 

   

2018-2022 

  

4. 

Įsigyti naujų priemonių 

ugdomajai veiklai, 

atitinkančias vaikų 

amžių ir poreikius 

Reikia atnaujinti 

priemones, skatinančias 

kūrybiškumą, loginį 

mąstymą, lavinančias 

vaikų kompetencijas 

Naujų ugdomųjų 

priemonių, mokomųjų 

kompiuterinių žaidimų  

panaudojimas skatins 

kompetencijų lavėjimą, 

pagyvins ugdymosi 

procesą. 

              7,0 € 2018-2022 

 

 

Priemonių aprašymas 

 

 Finansavimo šaltiniai 

Priemonė  Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų poreikis 

(tūkst. €.) 

 Tėvų 

mokesčio 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

Ugdymo 

lėšos 

2% 

paramos 

lėšos, 

patalpų 

nuomos 

lėšos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Uždavinys:  Tobulinti ugdymo turinį, integruojant į ugdymo procesą pažangias idėjas ir metodus, įgyvendinant naujai parengtą 

ikimokyklinio ugdymo programą.  

1. Grupių 

erdvių pastovus 

atnaujinimas 

Atlikti savalaikį 

patalpų remontą 

ir priežiūrą 

2018-2022  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

9,0 € 4,0 € 2,0 € 2,0 € 1,0 € 

2.Ikimokyklinio 

ugdymo 

programos 

refleksija ir 

Veiklos planai ir 

ataskaitos. 

Pedagogai 

pasirengę 

2018-2022  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualiniai 

ištekliai  

1,0 € 

 

1,0 € 
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vertinimas. 

Edukacinių 

projektų 

rengimas, 

ataskaitos, 

tęstinumas. 

 

 

 

analizuoti, 

tobulinti įstaigos 

ugdymo 

programą. 

Parengti keturi 

edukaciniai 

projektai metuose 

integruojami į 

ugdomąją veiklą. 

2.uždavinys: Kryptingai plėtoti projektinę veiklą,  surasti novatoriškų ugdymo(si) formų bei idėjų  

1.Netradiciniai 

projektai, 

įgyvendintos 

novatoriškos 

ugdymo idėjos, 

įtraukti tėvai, 

vaikai, 

darbuotojai 

Įtraukta 

bendruomenė,- 

kuriamos 

prasmingos, 

įsimenančios, 

malonios 

ugdymo(si) 

patirtys.  

2018-2022  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intelektualiniai 

ištekliai  

1,0 € 

 

intelektualiniai 

ištekliai  

1,0 € 

 

    

2.Tėvų 

dalyvavimas 

ugdomosiose 

veiklose, 

organizuojamos 

atvirų durų 

dienos šeimai, 

visuomenei.  

Siekiamybė - 

aktyvūs tėveliai 

įvairių ugdymo 

renginių dalyviai 

ir organizatoriai. 

Pedagogai 

dalinasi 

bendradarbiavimo 

su tėvais idėjomis 

2018-2022  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

ištekliai  

  

 

 

 

   

   

3.uždavinys. Tobulinti kūrybinių žaidimų, meninių ir ugdomųjų erdvių inventorių; Atnaujinti baldus grupėse.  

1. 

 Logopedo 

kabineto 

aprūpinti 

naujomis 

priemonėmis. 

Naudojant 

kokybiškas 

priemones, 

gerės pagalba 

vaikams su 

kalbos ir 

komunikacijos 

2018-2022  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2,0 €   

  

2,0 €   
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sutrikimais   

2. 

Priemonės 

ugdomajai 

veiklai 

Naujausios, 

žadinančios 

smalsumą ir 

pažinimo 

džiaugsmą 

edukacinės 

priemonės 

2018-2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

4,0 €   

  

4,0 €   

3. 

Tęsti virtuvės 

įrangos 

modernizavimą 

Sveikatai 

palankaus maisto 

ruošimui 

reikalingos 

įrangos 

pagerins maisto 

ruošimo kokybė 

2018-2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

4,0 € 2,0 € 

 

 

 

 2,0 €  

4.uždavinys: Įsigyti naujų priemonių ugdomajai veiklai, atitinkančias vaikų amžių ir poreikius 

 

1. Priemonės 

ugdomajai 

veiklai 

Edukacinės 

priemonės 

2018-2022 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

4,0 €   

  

4,0 €   

2. Įsigyti 

grupėms 

trūskstamos 

kompiuterinės 

įrangos 

Keturiose grupėse 

trūksta 

kompiuterių, juos 

įsigijus atsiras 

galimybė 

patraukliai  

pristatyti 

ugdomąją 

medžiagą 

2018-2022 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

3,0 € 3,0 €    

 

II PROGRAMA. Sveikos, socialiai saugios vaiko asmenybės ugdymos(i) tęstinumas 

 

Tikslas 3. Ugdyti  socialiai ir fiziškai aktyvų, motyvuotą sveikai gyventi, vaiką 
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Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių išteklių 

poreikis (tūkst. Lt.) 

Planuojamas 

įgyvendintimo laikas 

1 2 3 4 5 

1.Plėsti pedagogų, visos 

bendruomenės  žinias 

apie vaiko saugumą ir 

sveikatos stiprinimą   

Pedagogai, 

bendruomenės nariai 

supranta vaiko saugumo 

ir sveikatinimo svarbą, 

taąiau ne visi geba 

integruoti naujoves į 

ugdomajį procesą. 

Įgytos žinios gerins 

sveikos gyvensenos 

integravimą į ugdomajį 

procesą. Vaikas įgis 

didesnį pasitikėjimą savo 

jėgomis, perpras 

sunkumų įveikimo 

būdus, gebės savistoviai 

priimti sprendimus. 

Sutiprės  vaiko - šeimos 

– pedagogo sąveika. 

10,0 € 2018-2022 

 

2.Užtikrinti emociškai 

saugią ir sveiką aplinką,   

siekti, kad kiekvienas 

vaikas jaustųsi socialiai 

saugus, sudaryti sąlygas 

jų socialinės ir sveikatos 

kompetencijų ugdymui 

(si)  

Ugdytiniai dar negeba 

įveikti iškilusių 

sunkumų, dažnai kyla 

konfliktinės situacijos. 

Nepakanka priemonių 

sveikatos kompetencijai 

ugdyti 

Visų įstaigos erdvių 

priežiūra, edukaciniai 

projektai, knygelių apie 

saugumą įsigijimas, 

VGK darbo aktyvinimas, 

komunikacija su šeima, 

pagelbės vaikams labiau 

pasitikėti savo jėgomis, 

perprasti sunkumų 

įveikimo būdus. 

Sustiprės  šeimos – 

pedagogo sąveika. 

9,0 € 

   

2018-2022 

  

3. Telkti pedagogų, 

šeimos ir kitų specialistų 

pastangas, kuriant 

emociškai ir socialiai 

saugią aplinką 

Ugdant vaiko sveikatą, 

didelis dėmesys 

skiriamas 

psichologiniam, 

emociniam, fiziniam 

vaiko saugumui. 

Įstaigoje įgyvendinama 

socialinių įgūdžių 

programa „Zipio 

Aplinka atitiks iškeltus 

uždavinius, tai padės 

stiprinti vaikų fizinę, 

emocinę, dvasinę 

sveikatą. Priemonių 

įvairovė ir jų kokybė 

suteiks ugdomajai 

veiklai patrauklumo, 

skatins ugdytinių norą 

4,0 € 

    

2018-2022 
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draugai“ programa. 

Iškilus sunkumams 

kreipiamės į VPPT 

specialistus pagalbos 

būti aktyviais. Sutiprės 

pedagogo, šeimos ir kitų 

specialistų 

bendradarbiavimas. 

4.Atnaujinti sportinių 

užsiėmimų erdves, 

papildyti priemonėmis 

žaidimų aikštynus. 

Skatinti ugdytinių norą 

sveikai gyventi, palaikyti 

ir tenkinti judėjimo, 

fizinio aktyvumo 

poreikį, padėti ugdytis 

bendradarbiavimo 

įgūdžiams. 

Įstaigos teritorija 

reikalauja nuoklatinės 

priežiūros. Pedagogai 

skiria dėmesį vaiko 

judėjimui, tačiau ne 

visuomet pakalkamai 

tikslingai ir įdomiai 

organizuoja kūno 

kultūros valandėles 

salėje ir aikštelėje. Tėvų 

dalyvavimas vaikų 

sveikatingumo įgūdžių 

ugdyme – formalus. 

Sporto aikštyno 

atnaujinimas, aikštelių 

papildymas naujomis 

priemonėmis ugdytiniai 

įgis sveikos gyvensenos 

įgūdžių, didės jų 

aktyvumas, stiprės 

fizinės galios, tobulės 

bendradarbiavimo 

įgūdžiai. 

12,0 € 

    

2018-2022 

  

Priemonių aprašymas 

 

  Finansavimo šaltiniai 

Priemonė  Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų poreikis 

(tūkst. €.) 

 Tėvų 

mokesčio 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

Ugdymo 

lėšos 

2% 

paramos 

lėšos, 

patalpų 

nuomos 

lėšos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.uždavinys Plėsti pedagogų, visos bendruomenės  žinias apie vaiko saugumą ir sveikatos stiprinimą  

1. Pedagogų ir 

ugdytinių 

edukacinių ir 

pažintinių 

išvykų 

organizavimas  

Ekskursijų 

organizavimas, 

išvykos į teatrą, 

padės plėstis  

akiračiui, 

tolimesnės 

aplinkos 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1,0 €  1,0 €   
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pažinimui 

2. Metodinė 

literatūra  

Naujos 

pedagoginės -

metodinės 

literatūros 

įsigijimas ir jos 

studijavimas bei 

idėjų 

pritaikymas 

kasdienėje 

veikloje 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1,0 €  1,0 €   

3. Gerosios 

patirties 

sklaida 

Seminarai, 

konferencijos, 

savišvieta. 

Metodinės 

medžiagos, 

priemonių 

rengimas 

2018-2022 

 

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1,0 €  1,0 €   

 4. Didaktinės 

priemonės 

plakatai, 

didaktiniai 

žaidimai 

Plakatai, 

didaktiniai 

žaidimai, 

vaikiška 

literatūra, 

emocinio 

intelekto 

ugdymo 

programos 

„Kimochis“ 

priemonių 

įsigijmas 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

5,0 €  5,0 €    

5.Saugaus 

eismo, 

sveikatingumo 

renginių 

organizavimas 

Organizuojamos 

veiklos padeda 

perimti saugaus 

eismo įgūdžių 

patirtį, 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2,0 €  2,0 €   
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garantuoja 

saugumą 

kasdienėje ir 

įstaigos 

veikloje, gatvėje 

2 uždavinys. Užtikrinti emociškai saugią ir sveiką aplinką, siekti, kad kiekvienas vaikas jaustųsi socialiai saugus, sudaryti sąlygas jų 

socialinės ir sveikatos kompetencijų ugdymui (si)  

1.Netradiciniai 

projektai, 

įgyvendinamos 

naujoviškos 

ugdymo idėjos, 

įtraukiami 

tėvai, 

ugdytiniai, 

darbuotojai  

Įtraukta 

bendruomenė, 

kuriamos, 

įsimenančios, 

malonios 

ugdymo(si) 

patirtys 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1,0 € 1,0 €      

2.Judėjimo 

inventoriaus 

atnaujinimas 

salėje, grupėse 

 

Kopėtėlės, 

laipynės, 

čiužiniai, 

smulkiosios 

motorikos 

lavinimui 

skirtos 

priemonės 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

5,0 € 2,0 € 1,0 €  2,0 € 

3.Priemonės 

saugumui 

užtikrinti  

Veiklos planai, 

ataskaitos. 

Pedagogų 

pasirengimas 

tobulėti, 

analizuoti, 

prisiimti 

atsakomybę 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

3,0 € 2,0 € 1,0 €    

3 uždavinys. Telkti pedagogų, šeimos ir kitų specialistų pastangas, kuriant emociškai ir socialiai saugią aplinką  

1. Rengti 

bendruomenę 

Renginiai 

bendruomenei, 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

2,0 € 2,0 €     
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suburiančias 

įventes, 

puoselėti 

tradicijas 

didės jų kokybė, 

formuosis 

vertybės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2. Švietėjiška 

veikla 

bendruomenei 

ekologinio, 

socialinio ir 

emocinio 

ugdymo 

temomis 

Iniciatyvi, 

vieninga tėvų, 

pedagogų 

komanda 

aktyviai 

dalyvauja 

ugdymo procese 

įstaigoje ir už 

jos ribos 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Intelektualiniai 

ištekliai  

 

      

3.Konfliktų 

prevencija ir jų 

įveikimas per 

gyvenimo 

įgūdžių 

ugdymą(si) 

Vaikai perteikia 

savo jausmus, 

įvairius 

išgyvenimus 

įvairia raiška 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Intelektualiniai 

ištekliai  

 

    

Pedagoginių 

žinių 

gilinimas, 

įgūdžių, 

gebėjimų 

tobulinimas 

sveikatos 

saugojimo 

kompetencijai 

tobulinti  

 

Siekiama įgyti 

žinių, gebėjimų 

organizuojant 

sportinius 

renginius, 

užsiėmimus 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

2,0 € 1,0 € 1, 0 €   

4 uždavinys. Atnaujinti sportinių užsiėmimų erdves, papildyti priemonėmis žaidimų aikštynus, skatinti ugdytinių norą sveikai gyventi, 

palaikyti ir tenkinti judėjimo, fizinio aktyvumo poreikį, padėti ugdytis bendradarbiavimo įgūdžiams  

1. Turtinti 

lauko erdves 

naujais, 

Saugūs, 

išvaizdūs, 

judėjimą 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

6,0 € 2,0 € 2,0 €  2,0 € 



  42 

judėjimo ir 

žaidimų 

poreikius 

tenkinančiais 

įrenginiais 

skatinantys 

lauko įrenginiai 

bei sporto 

aikštynas 

ugdymui 

2.Turtinti 

grupėje 

esančias 

erdves , 

skatinančias 

kompetencijų 

lavėjimą 

Nuolat 

praturtinant 

ugdymą 

moderniomis, 

inovatyviomis 

priemonėmis, 

veikla taps 

patrauklesnė 

2018-2022 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

6,0 € 2,0 € 2,0 €  2,0 € 

 

Bendra programų suma: Iš viso  49,5 € 

I programa    14,5 € 

II programa   35,0 € 

 

Strateginio plano rengimui naudoti informacijos šaltiniai: 

1. Mokyklos strategija, Strateginio vystymo vadovas, K. 2003 

2. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013-12-23 nutarimu  Nr.  XII-745 

3. Vilniaus miesto 2010-2020 metų  strateginis plėtros planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2017-10-25  sprendimu  Nr.1-

1204 

4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, priimtas 2011-03-17  Lietuvos Respublikos Seimo Nr. XI-1281 

5. 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28 nutarimu  Nr. 

1482 

6. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo  ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. 1308 

7. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012-05-15 nutarimu  Nr.  XI-2015 
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