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ĮVADAS 

 

 

Strateginis planas – tai veiklos programa 5 metų laikotarpiui. Jame numatomas 

nenutrūkstamas procesas įstaigos visuotinai aptartiems ir galutiniams tikslams įgyvendinti. 

Numatomi tikslai, iškeliami uždaviniai bei jiems įgyvendinti reikalingi ištekliai bei veiklos būdai. 

Strateginio plano tikslas – kurti savitą, modernų įstaigos modelį, kuris leistų veiksmingai 

įgyvendinti  plane numatytąsias programas ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. 

Rengiant strateginį 2018 - 2022 metų planą vadovautasi:  

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;  

 LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta Valstybine švietimo 

2013-2022 metų strategija;  

 LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta Valstybės pažangos 

strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtinta 

Nacionaline darnaus vystymosi strategija;  

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2019 metų strateginiu veiklos 

planu; 

 Vilniaus miesto savivaldybės  tarybos 2010 m lapkričio 24 d, įsakymu Nr.1-1778 patvirtintu 

Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2020 metų strateginiu veiklos planu.  

 2013-2017 m. įstaigos veiklos ataskaitomis;  

 Bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais;  

 Visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į 

turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius.  

  Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir 

partnerystės principų. 

Įgyvendinant Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėjelis“ strateginį planą, taikant naujoves, bus 

kuriamas savitas, modernus įstaigos modelis, kuris užtikrins įgyvendinamų programų 

funkcionavimą, edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę. Įstaiga taps atvira kaitai, užtikrinanti 

ugdymo tęstinumą ir visuminį vaiko ugdymą. Siekiant įgyvendinti strateginį planą 2018-2022 

metams bus telkiama įstaigos bendruomenė ir racionaliai naudojami materialiniai ištekliai. 

Strateginio plano įgyvendinimo kontrolę ir poveikio ugdymo kokybei analizę atliks  

stebėsenos grupė, todėl keičiantis poreikiams ir galimybėms, planas bus peržiūrimas ir 

koreguojamas. 
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1. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėjelis“ įsteigtas 1988 m. lapkričio 1 d. Vilniaus miesto Vykdomojo 

komiteto potvarkiu Nr. 466, jam suteiktas 169-asis numeris. Vilniaus miesto taryba 1998-07-15 d. 

sprendimu Nr. 225  169-ajam darželiui suteikė Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėjelis“ pavadinimą. 

Įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga (3110), tipas – lopšelis-darželis – 3112, juridinis 

statusas  – juridinis asmuo (1), identifikavimo kodas  – 190032899. 

Lopšelio-darželio steigėjas – Vilniaus savivaldybės taryba, kodas 8864892, adresas – 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. 

Lopšelio-darželio adresas – Gabijos g. 21, LT-06109 Vilnius, tel. 8 (5) 247 16 48,  

el.p. rastine@.vejelis.vilnius.lm.lt 

Ugdymo kalba – lietuvių, lenkų, rusų. 

Udymo forma – dieninė. 

Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas, ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo 

grupėmis, kodas  – 80.10.10. 

Lopšelis-darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti vaikų ugdymo 

institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas nuo 1,5 iki 6 (7) metų amžiaus. Savo 

veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įsakymais, Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais aktais. 

 

 

2. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

Lopšelį-darželį „Vėjelis“ lanko vaikai nuo 1,5 iki 6 (7) metų, jame vykdomas ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų amžiaus ugdymas. Darželyje veikia dvylika grupių,        

kurių darbo laikas yra 10,5 val. ir 12 val.  Lopšelyje-darželyje siekiama tenkinti pagrindinius vaiko 

poreikius: judėjimo, psichinio ir fizinio saugumo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, 

saviraiškos, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą. Vaikų ugdymo procesas 

organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio ,,Vėjelis“ ikimokyklinio ugdymo programa ir 

,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. 

Lopšelis-darželis „Vėjelis“ – daugiakultūrinė įstaiga, kurioje puoselėjama lietuvių, lenkų, ir 

rusų  tautų kultūra, tradicijos. Įstaigoje susiformavo 6 lietuvių, 3 lenkų ir 3 rusų kalba kalbančių 

vaikų grupės. Lietuvos lenkai ir rusai – vienos didžiausių tautinių mažumų, tačiau jų kultūra yra 

neatskiriama Lietuvos kultūros dalis. Tai įtakoja šių bendruomenių poreikius: jos nori savo vaikus 

mokyti gimtosiomis lenkų  ir rusų kalbomis, perimti savo tautinės mažumos kultūrą, tuo pat metu 

mailto:rastine@.vejelis.vilnius.lm.lt
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siekia  išmokti ir valstybinę lietuvių kalbą.  Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus visiems ugdytiniams  

sudarytos sąlygos puoselėti savo tautinį, etninį ir kalbinį identitetą. Palaikoma nuostata, kad 

kitataučiai vaikai turi teisę į savitą kultūrinį gyvenimą.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 30 str. kitataučiams vaikams 

priešmokyklinėse grupėse skiriamos 4 valandos savaitėje ugdymui lietuvių kalba,  kitataučių 

ikimokyklinių grupių vaikams tėvelių prašymu organizuojamos papildomo ugdymo lietuvių kalbos 

valandėlės. 

       Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai integruojami į įprastos  raidos vaikų grupes. Kalbos ir 

komunikacijos sunkumų turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba. Čia dirbanti psichologė 

rūpinasi ugdytinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. 

Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, teikia jiems rekomendacijas dėl vaikų ugdymo, iškilusių 

problemų sprendimo būdų. Įstaigoje yra meninio ugdymo salė, logopedo, psichologo ir papildomo 

ugdymo kabinetai. Vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų 

vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų 

emocinės savijautos.  

     Įstaigos pedagogai  bendradarbiauja ir kartu vykdo įvairius edukacinius projektus su  Vilniaus 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Sutartinis“ lopšeliais-darželiais ir darželiais 

mokyklomis, taip pat  „Medeinos“ pradine mokykla, Jono Pauliaus II progimnazija, A. Puškino  

mokykla, Vilniaus mokytojų namais. Siekiant tenkinti lenkų ir rusų  bendruomenių poreikius, 

lopšelis-darželis palaiko ryšius su Lenkijos ambasada Vilniuje, glaudžiai bendradarbiauja su 

Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz  szkolna“, S. Moniuškos lenkų kultūros centru 

Lietuvoje, asociacija „Slavų vainikas“.  

    Lopšelyje-darželyje gausi papildomo ugdymo pasiūla, atliepianti vaikų poreikius bei tėvų 

pageidavimus: lietuvių kalbos būrelis „Gintarėlis“, menų studija „Drugelis“, „Niat-nam“ (sporto), 

krepšinio, anglų kalbos, keramikos būreliai, šokių studija „Svaja“. 

    Ugdytiniams sudarytos sąlygos naudotis interaktyviomis animacinėmis multimedijos 

priemonėmis, dalyvauti įstaigoje organizuojamose edukacinėse valandėlėse, vykti į pažintines 

išvykas į Saugaus eismo mokyklą, Lietuvos banko pinigų muziejų, Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro, Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrių (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrą), VU 

botanikos sodą, Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykdomas edukacines valandėles ir kt.   

    Čia suteikiama galimybė vaikui socializuotis, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, plėtoti 

vaikystės kultūrą, formuoti patirtį. 
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3. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST matrica) 

 

Šalies gyventojų išsilavinimas yra lemiamas įvairių politinių, socialinių, ekonominių veiksnių, 

kurių kontekste funkcionuoja ir savo veiklą organizuoja visos ugdymo institucijos, tarp jų ir 

ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra 

pirminė Lietuvos švietimo sistemos pakopa, užtikrinanti lygaus starto galimybes mokymuisi 

aukštesnėse švietimo sistemos pakopose, todėl itin svarbu, kokie reikalavimai ir reikšmė šiam 

ugdymui yra skiriami šalies politiniame, socialiniame, ekonominiame ir technologiniame  

lygmenyse. 

 

Veiksniai 
Aplinka 

Galimybės  
Grėsmės 

Politiniai - 

teisiniai  

 

Lietuvos švietimo politika yra 

formuojama atsižvelgiant į Europos 

Sąjungos švietimo gaires, prioritetus ir 

mūsų šalies kontekstą. Ikimokyklinis 

ir priešmokyklinis ugdymas yra 

pirminės Lietuvos švietimo sistemos 

pakopos, užtikrinančios lygias starto 

galimybes mokymuisi pradinio 

ugdymo pakopoje. Todėl labai svarbu, 

kokius reikalavimus ir reikšmę šio 

ugdymo pakopoms skirs šalies 

vyriausybė, miesto savivaldybės 

vadovai politiniame lygmenyje.  

Pagrindiniai dokumentai, 

reglamentuojantys lopšelio-darželio 

veiklą, tai: LR Vyriausybės 2015- 

2019 m. programa ir jos įgyvendinimo 

priemonės, LR Švietimo įstatymas, 

Valstybės švietimo strategijos 2013-

2022 m. nuostatos, Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, Vilniaus  

miesto savivaldybės 2010-2020 m. 

strateginis planas, kelia naujus 

reikalavimus ir asmeniui, ir ugdymo 

institucijai.  Švietimo politika 

susitelkė į ugdymo kokybę, ugdymo 

turinio kaitą ir jo prieinamumą. Jie 

kelia naujus reikalavimus ir asmeniui, 

ir ugdymo institucijai. Vilniaus miesto 

savivaldybės sprendimu skyrus dvi 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

pedagogų pareigybes vienoje 

ugdomojoje grupėje (ugdymo proceso 

metu dirba du pedagogai) yra 

galimybė įdarbinti daugiau 

Švietimo politikos kaitos strategija ir 

dinamika nepakankamai siejama su 

kitų ekonominių ir socialinių reformų 

strategijomis, nepakankama dermė 

tarp valstybės ir savivaldybės 

švietimo politikos. 

Pedagogų rengimui būtini kardinalūs 

pokyčiai. Įstaigai kyla grėsmė nuolat 

augantis jaunų, kompetentingų 

specialistų poreikis darbui su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikais.  
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ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo specialistų, galėsiančių skirti 

daugiau dėmesio kokybiškam vaikų 

ugdymui(si). 

Ekonominiai  Siekiant efektyvaus, modernaus  

ugdymo turinio įgyvendinimo, būtina 

kurti naujas ugdymo aplinkas 

įstaigoje. Jų kūrimui svarbu pritraukti 

įvairių ES fondų programų lėšas, 

rengti paraiškas ES projektams, o 

gavus finansavimą jį efektyviai bei 

racionaliai panaudoti. Papildomas 

finansavimas leistų įrengti, atnaujinti 

ir turtinti sukurti ir įrengti 

šiuolaikiniam ugdymui būtinas 

aplinkas. Organizuojant įstaigos 

personalo mokymus, pagerėtų 

intelektualinė bazė. Pakėlus darbo 

užmokestį pedagogams, Vilniaus 

miesto savivaldybėje planuojama  

peržiūrėti ir didinti lopšelių-darželių 

pagalbinio personalo bei vadovų 

atlyginimus. Tai vienas iš pagrindinių 

teigiamą profesinę darbuotojų 

motyvaciją veikiančių veiksnių. 

Nepakankamai efektyviai 

sprendžiama ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

darbo užmokesčio problema. Įstaigos 

personalui stinga  įgūdžių būtinų 

rengiant paraiškas ES projektams ir jų 

lėšų įsisavinimui. 

 

 

 

 

Socialiniai Įstaigos veiklai ir jos strateginio plano 

kryptims įtakos turi bendroji Lietuvos 

socialinė politika, jos būklė, miesto 

socialiniai veiksniai. Ekonomikos 

augimas  Vilniuje didina atvykstančių 

asmenų ir tuo pat metu nepatekusių į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų 

skaičių. Vilniaus miesto savivaldybė 

sprendžia problemas, siekdama 

patenkinti   lopšelį-darželį norinčių 

lankyti vaikų poreikį. Įstaigoje tėvai 

turi galimybę gauti mokesčio 

lengvatas. Valstybės socialinė politika 

nukreipta į paramos šeimai ir vaikams 

sistemos tobulinimą. Tuo vadovaujasi 

ir įstaiga, ieškodama galimybių labiau 

individualizuoti vaikų ugdymą, kurti 

aplinką ypač gabiems vaikams, plėsti 

tėvų poreikius atliepiantį paslaugų 

teikimą.  

Stinga jaunų ikimokyklinio ugdymo 

specialistų.  

Gyventojų emigracija sukelia vaikų 

paliktų be priežiūros skaičiaus 

didėjimą ir su tuo susijusias 

problemas. 

 Dalies gyventojų sunki socialinė 

padėtis didina socialinius švietimo 

sistemos įsipareigojimus. 

Technologiniai Vienu iš pagrindinių Valstybės 

ilgalaikės raidos strategijos tikslų yra 

vykdyti informacinės ir žinių 

visuomenės plėtros programą. 

Informacinės ir komunikacinės 

technologijos vis labiau veikia 

ugdymo ir ugdymosi metodus, daro 

Nepakankamas personalo 

kompiuterinio raštingumo lygis, 

kompiuterių bei interneto prieigos 

stoka įtakoja ugdymo kokybę. 
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įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir 

visam ugdymo procesui, todėl tampa 

svarbiu veiksniu modernizuojant 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą, 

siekiant naujų kompetencijų ir 

kvalifikacijų, teikiant informaciją 

visuomenei ir socialiniams 

partneriams, diegiant šiuolaikinę 

įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. 

Kokybiškai besikeičiančios 

technologijos bei jų taikymo 

galimybės skatina plėtoti informacinių 

ir komunikacinių technologijų  

infrastruktūrą.  Tai sudaro sąlygas 

informacinės visuomenės plėtrai, 

padedama pedagogams integruotis į 

pasaulio informacinę visuomenę, 

panaudoti jos teikiamas galimybes, 

švietimo įstaigos aprūpinamos 

kompiuterine įranga. Dauguma 

įstaigos darbuotojų įvaldę naudojimąsi 

informacinėmis technologijomis. 

Įstaigos pedagogai, ruošdamiesi 

veiklai ir vykdydami ją, naudojasi 

kompiuteriais,  internetiniu ryšiu, 

multimedija. Įstaigoje 11 kompiuterių 

iš kurių 3 yra įdiegti priešmokyklinėse 

grupėse. Toks kiekis nepatenkina 

pedagogų poreikio naudoti 

informacines komunikacines 

technologijas organizuojant ugdymo 

procesą, jį planuojant. Įstaiga turi 

galimybę įsigyti ir įdiegti 

kompiuterius specialistų kabinetuose, 

ikimokyklinio ugdymo grupėse.  
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4. VIDINĖ ANALIZĖ 

 

 

 4.1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas. 

 

 Valdymo struktūra 

 

        Lopšelio-darželio „Vėjelis“ valdymo struktūrą sudaro (1 pav.):  

 Administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams.   

 Pedagogai – grupių auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, meninio ugdymo 

pedagogės, logopedės, psichologė.  

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė-dietologė.  

 Techninis personalas – auklėtojų padėjėjos, virėjos, valytoja, pastatų ir statinių priežiūros 

darbininkas, sargai, kiemsargis.  

 

 
 

 

                                        1 pav. Lopšelio – darželio „Vėjelis“ valdymo struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORIUS 

 

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJA 

UGDYMUI  

 

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJA 

ŪKIO REIKALAMS VISUOMENĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ 

- DIETOLOGĖ 

TECHNINIS 

PERSONALAS SEKRETORĖ 

IKIMOKYKLINIO, 

PRIEŠMOKYKLINIO, 

MENINIO UGDYMO 

PEDAGOGAI, 

LOGOPEDAS, 

PSICHOLOGAS, 

NEFORMALIOJO 

UGDYMO BŪRELIŲ 

VADOVAI 
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 Įstaigos administracija 

 

 

Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės funkcijos 

 

Vadybinė 

kategorija 

Rasa Vėbrienė 

 

Direktorė – vadovauja lopšelio-darželio 

veiklai, telkia įstaigos bendruomenę 

valstybinei ikimokyklinio ugdymo ir 

švietimo politikai ir nustatytiems auklėjimo 

standartams įgyvendinti, ilgalaikiams ir 

trumpalaikiams įstaigos veiklos planams, 

programoms, projektams rengti ir 

įgyvendinti. 

II vadybinė 

kategorija 

Jolanta Vidugirienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsako už  

įstaigoje organizuojamą ugdymo procesą, jo 

planavimą, rūpinimąsi ugdytinių saugumu, 

tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo 

darbo organizavimu ir priežiūra. 

II vadybinė 

kategorija 

Leokadija Valienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

organizuoja įstaigoje atliekamas ūkines 

operacijas, jas planuoja, rūpinasi turto 

saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, 

organizuoja ir prižiūri tiesiogiai pavaldaus 

pagalbinio personalo darbą. 

- 

 

 

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: 

 

- Įstaigos taryba; 

- Pedagogų taryba; 

- Metodinė taryba; 

- Tėvų komitetas. 

 

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus ir pedagogus 

įstaigos tikslams įgyvendinti. Ji aprobuoja darželio nuostatus, strateginį bei veiklos planą, vidaus 

darbo tvarkos  taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant 

darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos 

saugojimo sąlygas. 

 Mokytojų taryba – lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir 

bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Analizuoja įstaigoje vykstantį ugdymo procesą, numato 

šio proceso tobulinimo būdus, bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.  

Mokytojų metodinė taryba – nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, teikia siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo 

įgyvendinimo organizavimo gerinimo, skatina metodinių naujovių paiešką ir gerosios patirties 

sklaidą.   
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Tėvų komitetas – aptaria ugdymo turinį ir formas, ugdymo(si) sąlygas, padeda spręsti vaikų 

ugdymo ir auklėjimo klausimus, organizuoti renginius, įgyvendinti įvairius projektus. 

      Įstaigoje veiklą vykdo šios komisijos: 

 Vaiko gerovės komisija; 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija; 

 Dokumentų ekspertų komisija; 

 Inventorizacijos komisija; 

 Viešųjų pirkimų komisija. 
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4.2. Žmonių ištekliai 

4.2.1. Ugdytiniai 

     Vaikų priėmimą į įstaigų grupes vykdo Vilniaus miesto savivaldybė. 2013 m. pasikeitus vaikų 

priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkai šiuo metu  vadovaujamasi 2015 m. gegužės 28 d. 

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

švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ patvirtintu aprašu.  

     Įstaigoje veikia ankstyvojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. 

Ugdytinių skaičiaus kaita. 

    Analizuojant įstaigos ugdytinių kaitą, galima pastebėti, kad didžiausias ugdytinių skaičius buvo 

2013-2014 ir 2014-2015 m., kai įstaigą lankė 257 vaikai. Vėliau ugdytinių skaičius mažėjo ir 

vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 1-osios duomenimis 2016-2017 m. įstaigoje buvo ugdomi 242 vaikai 

(1paveikslas). 
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1 paveikslas. Ugdytinių skaičiaus kaita    

 

 Ugdytinių lankytų ir praleistų dienų skaičiaus kaita 

     Lankytų ir praleistų dienų skaičiaus kaitos paveiksle (2 paveikslas) galima pastebėti, kad 

didžiausias lankytų dienų skaičius buvo 2013-2014 m. m., kai metų eigoje lankytų dienų skaičius 

buvo 37672 dienos, tais metais ir ugdytinių skaičius buvo pats didžiausias.  

Praleistų dienų dinamika nežymiai kito, kasmet didėdama, ir didžiausią nelankytų dienų skaičių 

pasiekdama 2016-2017 m. m. Buvo praleistos 26691 dienos. Praleistų dienų skaičių sąlygoja 

įvairios priežastys, tai ne tik vaikų sergamumas, bet ir tėvų atostogos, pamaininis darbas ir kitos 

priežastys, kurių metu vaikai į ugdymo įstaigą neatvedami. 
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2 paveikslas. Ugdytinių lankytų ir praleistų dienų skaičiaus kaita 

 

 Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį 

     Lyties požiūriu, galima pastebėti, kad didžiausias berniukų skaičius buvo 2013-2014 m., tuo 

metu įstaigą lankė 136 berniukai ir tik 121 mergaitė. Nežymi berniukų persvara lyties požiūriu buvo 

ir 2016-2017 m. m., kai įstaigą lankė 123 berniukai ir 119 mergaitė. 2014-2015 m. m. (122 

berniukai ir 135 mergaitės) ir 2015-2016 m. m. (122 berniukai ir 124 mergaitės) mergaičių skaičius 

buvo nežymiai didesnis (3 paveikslas).  
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3 paveikslas. Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį 
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 Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių 

     Analizuojant ugdytinių amžiaus dinamikos kitimą, matome (4 paveikslas), kad 1-2 m. ir 3-4 m. 

amžiaus vaikų skaičius didžiausias buvo 2014-2015 m. m. , 2-3 m. ir 6-7 m. ugdytinių daugiausiai 

buvo 2015-2016 m. m., 4-5 m. – 2013-2014 m. m., 5-6 m. – 2016-2017 m. m.  
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4 paveikslas. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių 

 

 Ugdytinių pasiskirstymas pagal ugdomąją kalbą 

     Įstaiga daugiakultūrinė, todėl analizuojant ugdytinių pasiskirstymą  pagal grupių ugdomąją 

kalbą, galime pastebėti (paveikslas), kad visų mokslo metų eigoje didžiausias skaičius buvo lietuvių 

kalba ugdomų vaikų.  2013-2014 m. m. lenkų gimtąją kalba ugdomų vaikų skaičius buvo 

didžiausias – 82 vaikai. Kitais metais lenkų kalba ugdomų vaikų skaičius sumažėjo, nes  

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė buvo perkelta į Jono Pauliaus II progimnaziją. 2014-2015 m. 

m. buvo didžiausias skaičius (68 vaikai) vaikų ugdomų rusų kalba. 2015-2016 ir 2016-2017 m. m. 

rusų kalba ugdomų vaikų skaičius buvo vienodas (62 vaikai).    

 

5 paveikslas. Ugdytinių pasiskirstymas pagal ugdomąją kalbą 
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 Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių skaičiaus dinamika 

     Didžiausias priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius pastebimas 2015-2016 m. m., kai įstaigą 

lankė 43 ugdytiniai. Kitais mokslo metais jų skaičius kito visai nežymiai (6 paveikslas). 
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6 paveikslas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamika 

 

 Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus kaita 

     Įstaigoje didėjo kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų skaičius. 2013-2014 m. m. – 28 

vaikai, 2014-2015 m. m. – 30 vaikų, 2015-2016 m. m. – 30 vaikų ir 2016-2017 m. m. – 37 vaikai. 

     Specialiųjų poreikių vaikų skaičius trejus mokslo metus nesikeitė. Įstaigą lankė 2 vidutinių 

specialiųjų poreikių vaikai. 2016-2017 m. įstaigoje liko vienas specialiųjų vidutinių poreikių 

ugdytinis (7 paveikslas).  

                                                                                                       

 

7 paveikslas. Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus kaita 
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Išvados:  

 Ugdytinių skaičius per paskutinius ketverius metus kito. Didžiausias 257 vaikų skaičius buvo 

pasiektas 2013-2014 m. m. ir 2014-2015 m. m. (1 paveikslas), vėliau šis skaičius nežymiai mažėjo.  

 Įstaigą lankančių, t. y. ugdytinių lankytų ir praleistų dienų skaičius nuolat keitėsi. 2013-2014 

m. m. pasiektas didžiausias 37672 lankytų dienų skaičius. Skaičiaus kitimo dinamika pavaizduota 

diagramoje Nr. 2. Nelankytų dienų skaičius 2016-2017 m. m. buvo didžiausias, nes praleistos 

26691 dienos. Mažiausiai dienų buvo praleista 2013-2014 m. m. Didžiausias praleistų dienų 

skaičius praleistas dėl ligos fiksuojamas ankstyvojo amžiaus grupėse. 

 Vaikų pasiskirstymas pagal lytį kito nežymiai. 2013-2014 m. m. rodo nežymų berniukų 

skaičiaus pranašumą (136 berniukai ir 121 mergaitė). 2014-2015 ir 2015-2016 m. m. nežymiai 

padidėjo mergaičių skaičius.  

 Pagal amžių didžiausias ugdytinių skaičius pastebimas 2014-2015 m. m. 1-2 m. ir 3-4 m.  

amžiaus tarpsnyje. 2-3 m. ir 6-7 m. ugdytinių daugiausiai buvo 2015-2016 m. m., 4-5 m. – 2013-

2014 m. m., 5-6 m. – 2016-2017 m. m.  

 Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių skaičiaus dinamika nežymiai keitėsi. Didžiausias 

priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius (43 priešmokyklinukai) 2015-2016 m. m., mažiausias – 

2013-2014 m. m. (28 priešmokyklinukas). 

 Specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių skaičius buvo stabilus, tik 2016-2017 m. m. sumažėjo.  

 

 

4.2.2. Ugdytojai 

 

 Pedagogų išsilavinimas 

                                                                                                                 Lentelė Nr.1  
  

Mokslo 

metai 
Pedagogai 

Įgytas išsilavinimas 

Aukštasis 
Iš jų ik. ugd. 

specialybės 
Aukštesnysis 

Iš jų ik. ugd. 

specialybės 

2013-2014 26 21 15 5 4 

2014-2015 27 22 16 5 4 

2015-2016 28 23 17 5 4 

2016-2017 28 24 14 4 4 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



17 

 

                                                                                                                   Lentelė Nr.2 
 

 

Pedagogai 

ir pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Iš viso 

darbuotojų 

Įgytas išsilavinimas 

Aukštasis 
Iš jų ik. ugd. 

specialybės 
Aukštesnysis 

Iš jų ik. ugd. 

specialybės 

Direktorius 1 1 - - - 

Dir. pav. 

ugdymui 
1 1 1 - - 

Meninio ugd. 

pedagogas 
2 1 - 1 - 

Logopedas 2 2 - - - 

Psichologas 1 1 - - - 

                                     

 

                                                                                                                                     Lentelė Nr.3 

 

 

     Lentelėse Nr. 1 ir Nr. 2 galima matyti, kad visų metų eigoje įstaigoje dirbo didžioji dalis pedagogų 

turinčių aukštąjį išsilavinimą, įgijusių ikimokyklinio ugdymo pedagogo specialybę. 

  Pedagogų kvalifikacija 
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8 paveikslas. Pedagogų pasiskirstymas pagal kvalifikaciją 

Mokslo metai 
Iš viso 

auklėtojų 

Įgytas išsilavinimas 

Aukštasis 
Iš jų ik. ugd. 

specialybės 
Aukštesnysis 

Iš jų ik. ugd. 

specialybės 

2013-2014 19 15 15 4 4 

2014-2015 20 16 16 4 4 

2015-2016 21 17 17 4 4 

2016-2017 21 17 17 4 4 



18 

 

     Pedagogų kvalifikacinių kategorijų rodikliai rodo, kad visų metų eigoje įstaigoje dirbo 

pedagogai įgiję vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją. Tik neturintys reikiamo darbo stažo arba 

įstaigoje neseniai pradėję dirbti  pedagogai, neturi aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. 2015-2016 

m. m. vienam pedagogui buvo suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Kiti 

pedagogai kryptingai siekia kelti savo kvalifikaciją.  

 

 Pedagogų darbo stažas 
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9 paveikslas. Pedagogų pasiskirstymas pagal darbo stažą     

 

     Analizuojant pedagogų darbo stažą, galima pastebėti, kad visų metų eigoje didžioji dalis 

darbuotojų turėjo didesnį nei penkiolikos metų darbo stažą. Pedagogų turinčių iki 4 m. darbo stažą 

pasiskirstymas kito, nes daugėjo naujai priimtų jaunų specialistų.  

 Pedagogų amžius 
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10 paveikslas. Pedagogų pasiskirstymas pagal amžių     
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        Pedagogų amžiaus analizė rodo, kad daugiausiai įstaigoje dirbančių pedagogų buvo 30-39 m. 

amžiaus ir 45-49 m amžiaus tarpsnių, kurie pasiskirstė lygiomis dalimis. Visą analizuojamą 

laikotarpį dirbo ir garbų 65 m. amžių pasiekę pedagogai. 

 

Išvados:  

 2016-2017 m. m.  įstaigoje dirbo 28 pedagogai. Iš jų: 24 įgijusių aukštąjį išsilavinimą, 4 

aukštesnįjį. 17 pedagogų turi vyresniojo auklėtojo, 1 auklėtojo metodininko ir 8 auklėtojo 

kvalifikacines kategorijas (lentelės Nr. 1 ir Nr. 2).  

 Didžiosios pedagogų dalies darbo stažas viršija 15 m. (9 paveikslas), amžiaus vidurkis 

siekia 45-49 metus (10 paveikslas).  

 Įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus pedagogų kvalifikacijai. Aukštos kvalifikacijos, 

kompetentingi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai gali užtikrinti aukštą ugdymo 

kokybę. 

  

2.3. Personalas 

 

 Personalo amžius  

                                                                                                                                     Lentelė Nr. 4 

Personalo 

amžius 

Iki  

25 m.  

26- 

29 m. 

30- 

39 m. 

40- 

44 m. 

45- 

49 m. 

50- 

54 m. 

55- 

59 m. 

60- 

64 m. 

Virš  

65 m. 

Personalo 

skaičius 
- - 4 1 1 2 7 9 2 

 

 Personalo kaita 

     Personalo skaičius metų eigoje kito nežymiai. Keitėsi skalbinių prižiūrėtoja, virėja, kurioms 

sukako pensijinis amžius ir trys auklėtojų padėjėjos.  

   

Išvados:  

 Metų eigoje įstaigoje dirbo 26 techninę ir profesionalią pagalbą teikiančių žmonių: direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams, sekretorė, sveikatos priežiūros specialistė, auklėtojų padėjėjos, 

virėjos, pastato priežiūros specialistas, sandėlininkė, valytoja, naktiniai sargai ir kiemsargis.  

   Įstaigoje dirbančio personalo darbuotojų amžius labai įvairus (lentelė Nr. 4). Jauniausių 

darbuotojų amžius siekia 30 m., vyresniųjų yra perkopęs 65-rių metų ribą.  

    Didžiausias darbuotojų skaičius yra nuo 60 iki  64 m. amžiaus.  

   Personalo kaita nežymi visais mokslo metais, didžioji dalis darbuotojų dirba nuo įstaigos 

įkūrimo pradžios.  
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3. Planavimo struktūra. 

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

metiniai įstaigos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės tarybos planai, Vaiko gerovės komisijos 

planas, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa, grupių metiniai ir 

savaitiniai ugdymo(si) proceso organizavimo planai. Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal 

atnaujintą įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, kurios turinys orientuotas į vaikų visuminį 

ugdymą(si) per kompetencijas.  

       Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. V - 779. Priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“, kitataučiams vaikams vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo 30 str. skiriamos 4 valandos savaitėje ugdymui lietuvių kalba. 

Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. Planavimo 

formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant veiksmingumo, kuo didesnio visos įstaigos 

bendruomenės įsitraukimo į  patį planavimo procesą. 

 

Išvados:  

 Įstaigoje planavimas atliekamas nuosekliai ir sistemingai.  

 Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos įstaigos  

bendruomenės veiklos efektyvumo. 

 Metiniai veiklos planai derinami su lopšelio-darželio taryba. Planai ir programos derinami 

su darželio savivaldos institucijomis ir/arba steigėju. siekiama dermės tarp planų tikslų ir uždavinių.  

 

4.4. Finansiniai ištekliai 

 

Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro:  

1. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintą biudžeto programos 

sąmatą; 

2. Tėvų mokesčio už paslaugas lėšos; 

3. Gyventojų pajamų 2 proc. mokesčio lėšos; 

4. Paramos lėšos.  

     Įstaigoje veikia Viešųjų pirkimų komisija, organizuojanti pirkimus. Apie gautų lėšų tikslingą ir 

racionalų panaudojimą teikiamos ataskaitos įstaigos tarybai, skelbiamos bendruomenės susirinkimų 

metu, viešinamos įstaigos tinklalapyje. Finansinę lopšelio-darželio apskaitą atlieka biudžetinė 

įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. 
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Išvados: 

 Finansinių išteklių tvarkymas įstaigoje yra viešas ir skaidrus. Bendruomenės nariai 

dalyvauja planuojant lėšas ir yra nuolat informuojami apie jų panaudojimą. 

 

4.5. Vidaus įsivertinimo sistema 

 

       Lopšelio-darželio pedagogai norėdami tobulinti įstaigos veiklą, ugdymo proceso 

organizavimą, atlieka įstaigos veiklos vertinimą siekdami įvertinti esamą situaciją ir išsiaiškinti 

įstaigos  pasiekimus bei trūkumus. Įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos efektyvumo 

vertinimo forma. Veiklos įsivertinimas įstaigoje atliktas remiantis  patvirtinta „Ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2015-07-22 įsakymas 

Nr. ISAK-1557). 

               Lopšelio-darželio vidinė veiklos kontrolė vykdoma išorės ir vidaus norminių teisės aktų 

nustatyta tvarka ir yra orientuota į darbuotojų mokymą bei pagalbos jiems suteikimą. Pagrindiniai 

vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė yra lopšelio-darželio nuostatai, darbo 

tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai.  

 

Išvados:  

 Vidaus įsivertinimo sistema tobulintina.  

 Įsivertinimo rezultatų išvados tinkamai panaudojamos rengiant įstaigos metines programas, 

strateginį planą. 

 

4.6. Ryšių sistema 

 

Įstaigoje kuriama ir tobulinama įstaigos informacinių technologijų bazė. Lopšelyje-darželyje 

naudojama 11 kompiuterių, kurie turi interneto ryšį (TEO), ir 6 daugiafunkciniai spausdintuvai su 

skaneriu. Fiksuoto telefono ryšio paslaugas įstaigai teikia AB ,,Teo“, interneto ryšį ir kompiuterinę 

programinę įrangą prižiūri UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“. Skubi informacija 

perduodama el. paštu. Informacija apie įstaigos veiklą visuomenei ir tėvams skelbiama Vilniaus 

miesto savivaldybės interneto portale www.vilnius.lt, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtros projekto interneto portale www.ikimokyklinis.lt ir lopšelio-darželio interneto svetainėje 

www.vejelis.lt . 

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomenės 

nariais, Lietuvos ir Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijomis, kitomis 

organizacijomis. Įstaigos ugdytiniai kasmet dalyvauja Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos 

„Macierz szkolna“ organizuojamame festivalyje „Pasakėlės iš darželio lentynėlės“, S. Moniuškos 

http://www.vilnius.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.vejelis.lt/
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lenkų kultūros centro Lietuvoje festivalyje „Dainuojantis darželis“, asociacijos „Slavų vainikas“ 

festivalyje, skirtame Vilniaus ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikams, Vilniaus lopšelio-darželio 

„Žiedas“ festivalyje "Klausome, grojame, žaidžiame ir šokame klasiką" ir daugelyje kitų renginių, 

projektų.  

 

Išvados:  

 Ugdymo proceso įvairovės ir kokybės gerinimui naudojamos šiuolaikinės informacinės 

technologijos. 

 Sukurta intenetinė svetainė atitinka LR Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo” 

aktualią redakciją.  

 Vertinant ryšių sistemą galima teigti, kad informacinių technologijų bazė yra pakankama, bet 

tobulintina, iš dalies patenkinanti įstaigos poreikius.   

 

 

4.7. Įstaigos veiklos vidinė analizė 

 

 

Veiklos sritis 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

ETOSAS 

1. Mokyklos vertybės 

2. Mokyklos įvaizdis 

3. Mokyklos vidaus ir išorės 

ryšiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigoje vaikams sudarytos 

optimalios sąlygos, 

skatinančios atskleisti  jų 

individualumą ir kūrybiškumą.    

 

Sukurta gerai veikianti tėvų ir 

kitų asmenų informavimo 

sistema. 

 

Įstaiga turi savitas tradicijas, 

atspindinčias savitumą. 

 

Įstaigoje puoselėjama tautų 

(lietuvių, lenkų, rusų) kultūra, 

tradicijos. 

 

Aktyvus įstaigos 

reprezentavimas renginiuose, 

skirtuose lietuvių, lenkų, rusų 

kalbomis ugdomiems vaikams. 

 

Kuriama veiksminga įvaizdžio 

kūrimo kultūra. 

 

Įstaigoje įvairiomis formomis 

Dalis bendruomenės narių 

kuriant įstaigos politiką 

dalyvauja pasyviai, formaliai. 

 

Ne visi bendruomenės nariai 

jaučiasi pripažinti ir vertinami. 

 

Bendruomenei stinga 

sutelktumo. 
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užtikrinama naujausios 

informacijos sklaida. 

 

Plėtojamas bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais, 

užmezgami nauji ryšiai. 

 

Įstaiga atvira pokyčiams. 

  

VAIKŲ UGDYMAS IR 

UGDYMASIS 

1. Ugdymo turinys 

2. Ugdymo(si) turinio ir 

procedūrų planavimas 

3. Ugdymo(si) proceso kokybė 

4. Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas ugdymo 

procese 

 

 

 

Įstaigoje įgyvendinami 

projektai, programos dera su 

lopšelio-darželio parengta 

ugdymo programa, užtikrina 

ugdymo tęstinumą ir yra 

orientuotos į visuminį vaiko 

ugdymą. 

 

Ugdymo organizavimas yra 

tikslingas, pagrįstas planavimu. 

 

Atnaujinta įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo 

programa  orientuota į vaiko 

kompetencijų plėtrą, jos tikslai, 

uždaviniai ir turinys atitinka 

vaikų amžių, poreikius, 

galimybes ir interesus. 

 

Parengta tautinių mažumų 

vaikams lietuvių kalbos 

programa. 

 

Tėvai teigiamai vertina 

pedagogų ugdymo proceso  

organizavimą. 

 

Informacija apie vaiko 

pasiekimus tėvams 

(rūpintojams) pateikiama 

sistemingai, priimtina forma ir 

metodais. 

 

 

Prie vaiko ugdymo daugeliu 

atvejų tėvai prisideda formaliai. 

 

Sunku pakeisti kai kurių tėvų 

nuostatą, kad ugdymas 

ikimokyklinėje įstaigoje turi 

būti neakademiškas. 

 

Tobulintina pedagogų 

ugdomosios veiklos planavimo 

kokybė.  

 

Kai kuriems pedagogams 

trūksta informacinių 

komunikacinių technologijų 

valdymo įgūdžių ir motyvacijos 

nuosekliai jas taikyti ugdymo 

procese. 

 

Menkas informacinių 

technologijų panaudojimas 

ugdymosi procese 

 

UGDYMO(SI) PASIEKIMAI 

1. Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas  

2. Vaiko pasiekimų kokybė  

 

 

 

 

 

Beveik visų  vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

pažanga akivaizdi, atitinkanti jų 

galimybes ir pastangas. 

 

Sukurta vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema. 

Vaikų pasiekimai ir pažanga 

vertinami du kartus metuose, 

Didėjantis vaikų skaičius 

grupėse apsunkina individualų 

pedagogų darbą su vaiku 

įtakojantį pasiekimus. 
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poreikiui esant atliekamas 

tarpinis vertinimas. 

 

Priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai papildomai patys 

atlieka savo įsivertinimą kartu 

su tėvais. 

 

PARAMA IR PAGALBA 

VAIKUI IR ŠEIMAI 

1. Vaiko teisių garantavimas ir 

atstovavimas 

2. Vaiko poreikių tenkinimas 

3. Parama ir pagalba šeimai 

 

 

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

turintiems vaikams teikiama 

logopedo pagalba. 

 

Teikiamos psichologo 

paslaugos. 

 

Įstaigoje veiklą vykdo Vaiko 

gerovės komisija, teikianti 

pagalbą organizuojant vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ugdymą(si). 

 

Specialiųjų poreikių vaikams 

kuriamos individualios 

ugdymo(si) programos. 

 

Tenkinant vaikų saviugdos ir 

saviraiškos poreikius aktyviai 

dalyvaujama įstaigos ir 

socialinių partnerių 

organizuojamuose renginiuose, 

projektuose, vaikų kūrybinės 

iniciatyvos konkursuose. 

 

Įvairi papildomo ugdymo 

pasiūla įstaigoje. 

 

Nepatenkinamas visų norinčių 

patekti pas specialistą poreikis. 

 

 

IŠTEKLIAI 

1. Personalo politika 

2. Materialinė aplinka  

3. Finansiniai ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigoje dirba kvalifikuoti ir 

kompetentingi pedagogai, kiti 

specialistai, aptarnaujantis 

personalas. 

 

Vaikų darbai naudojami 

įstaigos aplinkai kurti. 

 

Įstaigos lėšos skirstomos 

racionaliai, jų skirstymas ir 

panaudojimas yra skaidrus ir 

viešas. 

 

 

Lėšų trūkumas riboja ugdymo 

priemonių įsigijimą, pastato 

renovacijos darbus. 

 

Patalpų stoka fiziniam vaikų 

lavinimui įstaigos viduje. 

 

Sukurta aplinka iš dalies 

tenkina vaikų ugdymo(si) ir 

kitus poreikius. 

 

Stinga lėšų inovatyvių 

ugdymo(si) priemonių 

papildymui.  
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ĮSTAIGOS VALDYMAS 

1. Įstaigos veiklos įsivertinimas 

2. Strateginis mokyklos planas, 

metinis veiklos planas bei jų 

įgyvendindamas 

3. Mokyklos vadovų veiklos 

veiksmingumas  

4. Valdymo ir savivaldos der-                                                                                                                                          

mė 

 

Pedagogai aktyviai įsitraukia į 

įstaigos veiklos vertinimą. 

 

Metinis veiklos planas pagrįstas  

įstaigos vidaus įsivertinimo 

išvadomis, aiškiai suformuluoti 

tikslai, prioritetai yra aktualūs 

įstaigai, dera su valstybės 

švietimo politika.  

 

Įstaigos savivaldos institucijos 

inicijuoja daugelį pažangių 

pokyčių, dalyvauja juos 

įgyvendinant ir vertinant. 

 

Įstaigos vadovas 

kompetentingas, turi žinių ir 

vadybinių gebėjimų, 

panaudojamų  įstaigos 

valdyme. 

 

Pedagogai nepakankamai 

atsižvelgia į  įstaigos veiklos 

įsivertinimo išvadas. 

 

Dalies savivaldoje esančių 

narių veikla tik epizodinė. 

 

Neišnaudotos galimybės 

dalyvauti ES projektuose. 

 

 

 

5. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 

SSGG ANALIZĖ 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Įstaigoje dirba kvalifikuoti, ilgametę darbo 

patirtį turintys darbuotojai. 

 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

atitinka valstybės nustatytus reikalavimus. 

 

Užtikrinama ugdymo(si) programų dermė. 

 

Vertinama įstaigos kultūra, kuriamos savitos 

tradicijos. 

 

Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškos, fiziniams, 

socialiniams, emociniams poreikiams tenkinti. 

 

Įstaigos ugdytiniai ir jų pedagogai aktyvūs 

miesto ir respublikos konkursų, festivalių 

dalyviai.   

 

Ugdymo(si) turinio turtinimui pedagogai 

naudoja šiuolaikines ugdymo(si) priemones 

(interaktyvi lenta, interaktyvios priemonės 

„OPA-PA“ ir „Saulytučiai“, šviesos stalas).  

Tobulintina įstaigos savivaldos institucijų veika. 

 

Nepakankamas vaikų ugdymo 

individualizavimas dėl vienam pedagogui 

tenkančio per didelio vaikų skaičiaus, nes ne 

visose grupėse vaikų ugdymo(si) metu dirba du 

pedagogai.    

 

Tobulintina pedagogų veiklos planavimo 

kokybė. 

 

Nepakankamas pedagogų profesinis 

pasirengimas darbui su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais vaikais. 

 

Neišnaudojamos naujųjų technologijų galimybės 

ugdymo(si) procese (kompiuterių stygius). 

 

Patirties stoka ES projektų rengimui. 
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Sudaromos sąlygos pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui. 

 

Didelė papildomo ugdymo būrelių pasiūla. 

 

Plėtojami ryšiai su socialiniais partneriais. 

 

Atnaujinama įstaigos vidaus ir išorės aplinka. 

 

Įstaigos ugdytiniai ir jų pedagogai aktyvūs 

miesto ir respublikos konkursų, festivalių 

dalyviai.   

Galimybės Grėsmės 

Efektyviau taikyti ugdymo inovacijas ir 

šiuolaikines technologijas siekiant ugdymo(si) 

veiklų įvairovės, kokybės. 

 

Naudotis ES struktūrinių fondų parama. 

 

Plėtoti pedagogų profesinį tobulėjimą. 

 

Stiprinti įstaigos įvaizdį, prestižą. 

 

Papildyti įstaigoje esančią IKT bazę pedagogų 

kompetencijos ir ugdymo(si) proceso kokybės 

tobulinimui. 

 

Nuosekliai ir sistemingai turtinti ir atnaujinti 

įstaigos vidaus ir išorės aplinką, atliepiančią 

vaikų poreikius. 

Didėjantis kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių 

vaikų skaičius. 

 

Specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, stygius dėl specialybės nepopuliarumo 

visuomenėje. 

 

Netinkama ekonominė-socialinė šeimų padėtis, 

įtakojanti vaikų gimstamumo mažėjimą. 

 

Darbuotojų atlyginimai neproporcingi šalies 

ekonominiam išsivystymui skatins darbuotojų 

kaitą, trūkumą. 

 

 

 

 

6. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

1. Įstaigoje sukurtos palankios sąlygos siekti profesinio tobulėjimo, puoselėti partneriškus 

ryšius su ugdytinių tėvais (rūpintojais) ir socialiniais partneriais.  

2. Yra galimybių taikyti naujus ugdymo modelius, pažangias metodikas, naujausias 

technologijas, modernias ugdymo priemones, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, darbuotojų 

kompetencijos, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, savo veiklos analizavimo ir įsivertinimo. 

3. Būtina siekti pasinaudoti visais švietimo, rėmėjų, ES struktūrinių fondų finansavimo 

šaltiniais rengiant projektus, programas.  

4. Tikslinga turtinti ir modernizuoti įstaigos išorės bei edukacinę aplinką, siekiant jos 

pritaikymo vaikų visapusiškam ugdymui(si), individualių poreikių tenkinimui, įstaigos darbuotojų 

darbo sąlygų gerinimui.  
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7.  MOKYKLOS STRATEGIJA 

  

Vizija – aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių 

atskleidimą, laisvo atsakingo žmogaus ugdymą. 

 

Misija – teikti kokybiškas socialines, edukacines ir kultūros paslaugas, padedant vaikui integruotis 

į visuomenę, ruošiantis tolimesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje. 

 

Filosofija – vaikas aktyvus veiklos dalyvis, jo kultūrai skiriamas didžiausias dėmesys. 

 

Prioritetai: 

 

1. Ugdymo(si) ir socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas.  

2. Tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo tobulinimas ir plėtotė. 

3. Visapusiškai saugios, modernios aplinkos kūrimas.  

 

8. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Tobulinti ugdymo kokybę atliepiant šiuolaikinius ikimokyklinio ugdymo(si) tikslus.   

2. Sudaryti palankias sąlygas ugdymo inovacijų įgyvendinimui ir pedagoginių 

kompetencijų tobulinimui, aktyviam bendradarbiavimui su socialiniais partneriais.   

3. Turtinti ir modernizuoti edukacinę aplinką, skatinančią visapusišką vaiko  raidą ir 

gerovę.  

 

9. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 

 

1. Siekti nuoseklumo ir tęstinumo planavime. 

2. Siekti vaiko kompetencijų ir individualių galių plėtotės, kūrybingai įgyvendinant ir 

reflektuojant atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą.  

3.   Nuolat vertinti ir analizuoti ugdymo(si) proceso  kokybę ir ugdytinių pasiekimus ir 

pažangą. 

4. Sudaryti optimalias sąlygas ugdyti vaikus atliepiant šeimų poreikius. 

5. Aktyvinti įstaigos institucijų veiklą. 

6. Ieškoti naujų partneriško bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdų. 
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7. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, sudarant galimybes kryptingai ir nuosekliai tobulėti 

įgyjant naujų kompetencijų, siekiant gerų ugdymo(si) proceso rezultatų. 

8. Turtinti edukacinę grupių aplinką ugdomosiomis priemonėmis, papildyti ją 

informacinėmis technologijomis. 

9. Įsigyti fizinį aktyvumą ir laisvą vaiko žaidimą skatinančių įrenginių lauko aikštelėse. 

10. Atnaujinti įstaigos vidaus erdves. 

 

 

10. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

 

       Įstaigos strateginio plano stebėseną vykdo strateginio planavimo grupė, tvirtinama direktoriaus 

įsakymu. Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Pagrindinis 

stebėsenos grupės tikslas – vertinti įstaigos veiklos rezultatus ir koreguoti jos veiklą: padėti stebėti 

planavimo, organizavimo ir vadovavimo eigą, gauti informaciją, aiškintis  netikslumus, jų 

priežastis, surasti būdus nesklandumams šalinti. 

       Strateginis planas koreguojamas kartą metuose. Stebėsenos grupė posėdžiauja du kartus per 

metus. Ji analizuoja strateginio plano įgyvendinimą, rezultatus fiksuodama strateginių tikslų 

pasiekimo lygio analizės lentelėje, pristato bendruomenei. 
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11. PROGRAMOS 

 

I PROGRAMA. Kokybiško, į vaiką orientuoto ugdymo(si) užtikrinimas.  

Kodas Tikslas 1 

01 Tobulinti ugdymo kokybę atliepiant šiuolaikinius ikimokyklinio ugdymo(si) tikslus  

Tikslo aprašymas 

    Lopšelyje-darželyje vaikų ugdymas organizuojamas pagal 2017 m. atnaujintą įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programą ir „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“. 

    Siekdami įgyvendinti šį tikslą reflektuosime ir pagal poreikį tobulinsime įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programą, plėtosime šiuolaikinį, į vaiką orientuotą ugdymo(si) turinio planavimą, kasmet 

vertinsime ugdytinių ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, rūpinsimės individualių gebėjimų raiškos 

plėtojimu ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimu, ieškosime naujų ugdymo modelių diegimo 

galimybių, skatinsime pedagogų profesinį tobulėjimą.  

     

II  PROGRAMA.  Tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo tobulinimas ir 

plėtotė.  

Kodas Tikslas  2 

02 Siekti aktyvesnės bendruomenės narių sąveikos ir supratimo, plėsti įstaigos 

bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

Tikslo aprašymas 

    Lopšelyje-darželyje ugdomi vaikai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Daugiatautiškumas lėmė 

socialinių partnerių įvairovę, tenkinančią poreikį plėtoti ryšius su tautinių mažumų bendrijų atstovais. 

Įstaiga turi bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tradicijas.  

    Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama sukurti veiksmingą bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą 

(bendradarbiaujant su tėvais, dirbant  darbo komandose, kuriant projektus, puoselėjant įstaigos 

tradicijas ir kt.). Bus plėtojamos ir stiprinamos bendradarbiavimo  su socialiniais partneriais tradicijos, 

turinčios teigiamą poveikį įstaigos veiklai. 

III PROGRAMA. Visapusiškai saugios, modernios aplinkos kūrimas.  

Kodas Tikslas 3 

03 Turtinti ir modernizuoti edukacinę aplinką, skatinančią visapusišką vaiko  raidą ir 

gerovę. 

Tikslo aprašymas 

    Įstaigoje kuriama jauki, estetiška ir funkcionali aplinka, kuri nuolat atnaujinama ir turtinama 

ugdymo(si) priemonėmis. Turimų priemonių nepakanka, stinga šiuolaikinių technologijų ugdymo 

proceso įvairovės užtikrinimui.  

    Įgyvendinant  šį tikslą bus atnaujinama įstaigos išorės ir vidaus edukacinė aplinka. Siekiama įsigyti 

naujų, inovatyvių ugdymo(si) priemonių grupėms. Bus modernizuoti logopedų ir psichologo 

kabinetai. Lauko aikštelėse įrengtos pavėsinės, įsigyti įrenginiai vaikų fizinio aktyvumo ir laisvo 

žaidimo skatinimui.  
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I PROGRAMA 

 

Tikslas 1. Tobulinti ugdymo kokybę atliepiant šiuolaikinius ikimokyklinio ugdymo(si) tikslus.    

  

   Uždaviniai 

  

Esamas rodiklis 

  

Planuojamas 

rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis 

(tūkst. eur) 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1.Siekti nuoseklumo ir 

tęstinumo planavime. 

 

 

 

 

 

 

2. Siekti vaiko 

kompetencijų ir 

individualių galių 

plėtotės, kūrybingai 

įgyvendinant ir 

reflektuojant atnaujintą 

ikimokyklinio ugdymo 

programą.  

 

3. Nuolat vertinti ir 

analizuoti ugdymo(si) 

proceso  kokybę ir 

ugdytinių pasiekimus ir 

pažangą.  

 

 

 

4. Sudaryti sąlygas 

ugdyti vaikus atliepiant 

šeimų poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos  veikla vykdoma 

vadovaujantis strateginiu 

planu, veiklos planu, jų 

tikslai dera su švietimo 

politika.  

 

 

 

Atnaujinta ikimokyklinio 

ugdymo(si) programa 

atliepianti vaiko amžių, 

poreikius ir kompetencijų 

plėtotę. 

 

 

 

 

Vaikų ugdymo(si) 

pasiekimai ir pažanga 

nuolat vertinami. 

Ruošiamos individualios 

programos specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

 

Įstaigoje ugdomi vaikai 

lietuvių, lenkų, rusų 

kalbomis. Siekiant 

patenkinti poreikį tautinių 

mažumų vaikams išmokti 

valstybinę kalbą, įstaigoje 

organizuotas vaikų lietuvių 

kalbos ugdymas 

priešmokyklinėse grupėse 

(4 val. savaitėje) ir pagal 

tėvų prašymus 

ikimokyklinio amžiaus 

grupėse. Tėvų patogumui 

įsteigta budinti grupė, 

įstaigoje organizuota 

didelė papildomo ugdymo 

būrelių vaikams pasiūla. 

Nuosekliai vykdant 

planavimą, vyks 

tęstinės veiklos, 

užtikrinančios 

kokybišką vaiko 

ugdymą(si), 

paslaugų tiekimą. 

 

Reflektuojama, 

tobulinama ir pagal 

poreikį atnaujinama 

ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

atnaujintas 

ugdytinių pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimo aprašas. 

 

 

 

Sukurta šeimų 

poreikius ir 

lūkesčius 

atitinkanti paslaugų 

teikimo sistema. 

Organizuotas 

daugiakalbio 

ugdymo grupės 

modelis. Atliktas 

švietimo paslaugų 

monitoringas.  

 

 

 

 

 

 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 m.  

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 m.  

 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 m.  
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5. Tobulinti pedagogų 

kvalifikaciją, sudarant 

galimybes kryptingai ir 

nuosekliai tobulėti 

įgyjant naujų 

kompetencijų, siekiant 

gerų ugdymo(si) proceso 

rezultatų. 

 

 

 

 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas vykdomas 

pagal turimas lėšas. Yra 

pedagogų siekiančių įgyti 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. 

Pedagogai skleidžia ir 

perima gerąją darbo patirtį 

įstaigoje ir miesto mastu, 

savo kvalifikaciją tobulina 

lankydamiesi 

organizuojamuose 

seminaruose. 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo metu 

įgytos žinios, 

sustiprintos 

bendrosios ir 

profesinės 

kompetencijos. 

Gerosios patirties 

sklaida įstaigos ir 

miesto 

pedagogams. 

Užtikrinama 

ugdymo(si) proceso 

organizavimo 

kokybė. 

 

4 500 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 m.  

 

 

 

 

II PROGRAMA 

 

Tikslas 3. Siekti aktyvesnės bendruomenės narių sąveikos ir supratimo, plėsti įstaigos bendravimą 

ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

  

   Uždaviniai 

  

Esamas rodiklis 

  

Planuojamas 

rezultatas 

 

Finansinių 

išteklių 

poreikis 

(tūkst. Eur) 

 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. Aktyvinti įstaigos 

institucijų veiklą. 

Įstaigos savivaldos 

institucijos vykdo savo 

veiklą. Stinga aktyvesnio 

bendradarbiavimo su 

įstaigos tėvų komitetu.  

Aktyvus įstaigos 

tėvų komiteto 

bendradarbiavimas 

su įstaigos 

savivaldos 

institucijomis 

organizuojant 

pasitarimus.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2018-2022 m.  

2. Ieškoti naujų 

partneriško bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

tėvais būdų. 

Bendraujama ir 

bendradarbiaujama su 

tėvais organizuojant 

susirinkimus, atvirų durų 

dienas, įvairius renginius, 

išvykas. Pasyvus tėvų 

domėjimasis ugdomąją 

veikla.  

Aktyvus tėvų 

domėjimasis vaikų 

ugdomąja veikla, 

akademinio 

požiūrio į 

ugdymą(si) 

pakeitimas. 

Puoselėjimas, 

plėtojimas turimų ir 

naujų 

bendruomenės 

tradicijų sukūrimas. 

Sustiprintas 

bendruomeniš- 

kumo jausmas.  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 m.  
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3. Plėtoti ir tobulinti 

partnerystės ryšius su 

socialiniais partneriais 

dalinantis pažangiąja 

patirtimi, organizuojant 

bendras veiklas, projektus 

 

 

Pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys su socialiniais 

partneriais Vilniaus 

mieste. Planuojama 

partnerystės plėtra su 

užsienio partneriais 

pasirašant 

bendradarbiavimo 

sutartis su Estijos ir 

Latvijos 

ikimokyklinėmis 

ugdymo įstaigomis. 

Abipusis 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

renginių, programų, 

projektų (Baltijos 

šalių projektas) 

vykdymas, 

tradicijų, turinčių 

teigiamą poveikį 

įstaigos veiklai ir 

įvaizdžiui 

stiprinimas.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2018-2022 m.  

 

III PROGRAMA 

 

Tikslas 4. Tobulinti edukacinę aplinką tenkinančią vaikų poreikius, skatinančią vaikų pažangą, 

užtikrinančią visapusišką ir harmoningą asmenybės ugdymą(si).  

  

   Uždaviniai 

  

Esamas rodiklis 

  

Planuojamas 

rezultatas 

 

Finansinių 

išteklių 

poreikis 

(Eur) 

 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. Turtinti edukacinę 

grupių ir specialistų 

kabinetų aplinką 

ugdomosiomis 

priemonėmis, papildyti ją 

informacinėmis 

technologijomis. 

Visų amžiaus tarpsnių 

grupių edukacinėje 

aplinkoje stinga edukacinių 

ir inovatyvių, interaktyvių 

animacinių priemonių vaikų 

poreikių tenkinimui. 

Ugdomosiomis 

priemonėmis, 

knygomis ir     

15 kompiuterių 

praturtinta 

grupių edukacinė 

aplinka. 

22 000   

 

 

12 000 

 

2018-2022 m.  

2.Įsigyti fizinį aktyvumą ir 

laisvą vaiko žaidimą 

skatinančių įrenginių lauko 

aikštelėse. 

Įsigyta tik dalis vaikų fizinį 

aktyvumą skatinančių 

įrenginių lauko aikštelėse, 

nusidėvėjusios smėlynės.  

Įsigytas 

pakankamas 

fizinį aktyvumą 

ir laisvą vaiko 

žaidimą 

skatinančių 

priemonių  

kiekis (visų 

amžiaus tarpsnių 

vaikams), 

atnaujintos 

smėlynės.  

4 000  2018-2022 m.  

3. Pakeisti meninio 

ugdymo-sporto salės 

grindų dangą.  

Meninio ugdymo-sporto 

salėje esanti grindų danga 

nusidėvėjusi. 

Pakeista meninio 

ugdymo-sporto 

salės grindų 

danga 

12 000  2018-2022 m.  

4. Suremontuoti 4 grupes. Grupės ir jų miegamieji 

seniai neremontuoti.  

Suremontuotos 

grupių, 

miegamųjų, 

30 000 2018-2020 m.  
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rūbinėlių 

patalpos. 

5. Atnaujinti smėliadėžes. Smėliadėžes dengiantys 

apsauginiai dangalai 

susidėvėję, nusitrynę 

smėliadėžių kraštelių dažai. 

Atnaujintos 

smėliadėžės, jų 

apsauginiai 

dangalai. 

10 000  2018-2022 m.  

6. Pakeisti 1-ojo aukšto 

grupių rūbinėlių grindų 

dangą.  

Susidėvėjusi grindų danga 

1-ojo aukšto grupių  

rūbinėlėse.  

Pakeista 1-ojo 

aukšto grupių 

rūbinėlių danga.  

5 000 2018-2022 m.  

7.  Pakeisti meninio 

ugdymo-sporto salės 

stoglangius. 

Meninio ugdymo-sporto 

salėje yra tik vienas 

atidaromas stoglangis, todėl 

salė vėdinama netinkamai.  

Pakeisti  

stoglangiai. 

8 000  2018-2022 m.   

8. Įrengti pavėsines lauko 

aikštelėse 

Lauko aikštelėse nėra 

pavėsinių vasaros metu 

saugančių vaikus nuo 

kaitros. 

Įrengtos 

pavėsines lauko 

aikštelėse 

12 000 2018-2022 m.   

 

 

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 

  

  

Priemonė 

  

  

Pasiekimo indikatorius 

  

  

Pasiekimo laikas 

  

  

Atsakinga 

institucija 

  

  

Lėšų 

poreikis  

(ugdymui 

Eur) 

Finansavimo šaltiniai 

M
ie

st
o

 

sa
v

iv
al

d
y

b
ės

 

lė
šo

s 

N
ac

io
n

al
in

io
 

b
iu

d
že

to
 l

ėš
o

s 

E
S

 f
o
n

d
ai

, 
k

it
a 

u
žs

ie
n

io
 

v
al

st
y

b
ių

 

p
ar

am
a
 

P
ri

v
ač

io
s 

lė
šo

s,
 

2
 p

ro
c.

 

p
ar

am
o

s 
lė

šo
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Uždavinys: Siekti nuoseklumo ir tęstinumo planavime. 

Strateginio plano 

parengimas ir 

vykdymas. 

 

Veiklos plano 

parengimas ir 

vykdymas. 

 

Planavimas grupių 

planavimo knygose 

ir jo vykdymas. 

 

Meninio ugdymo  

pedagogų  

planai. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Parengtas 

strateginis  planas, 

kuriame plėtros 

tikslai dera su 

švietimo politika, 

įvertina įstaigos 

bendruomenės 

poreikius, siekia 

ugdymo kokybės 

gerinimo. 

 

Parengti ir  

įgyvendinti veiklos 

planai, grupių 

ugdymo(si) 

organizavimo 

proceso planai. 

 

Visapusiškas, 

kokybiškas vaikų 

ugdymas 

tenkinantis šeimų 

2018-2022 m. Įstaiga - - - - - 
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 poreikius. 

Uždavinys:  Siekti vaiko kompetencijų ir individualių galių plėtotės, kūrybingai įgyvendinant ir 

reflektuojant atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą.  

Reflektuojama, 

tobulinama ir pagal 

poreikį 

atnaujinama 

ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

 
 

Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

refleksija, poreikiui 

esant atnaujinta 

programa.  

 

Tautinių mažumų 

vaikų lietuvių 

kalbos programos 

refleksija. 

 

Tarptautinės 

programos „Zipio 

draugai“ 

vykdymas. 

 

2018-2022 m. 

 

 

 

 

 

2018-2020 m. 

 

 

 

 

2018-2022 m. 

 

Įstaiga - - - - - 

Uždavinys: Analizuoti vaikų ugdymo(si) pažangą ir pasiekimus, procesą. 

Vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistema. 

 

Individualios 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų 

ugdymo 

programos.  

 

Gerosios ugdymo 

patirties sklaida. 

 

Ugdymo(si) 

inovacijų 

panaudojimas. 

 

Pedagogų tarybos, 

metodinės tarybos 

posėdžiai. 
 

Vaikų  amžių 

atitinkanti 

ugdymosi pažanga 

ir pasiekimai. 

 

Kokybiškas 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų 

ugdymas, poreikių 

tenkinimas. 

2018-2022 m. Įstaiga - - - - - 

Uždavinys: Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus atliepiant šeimų poreikius. 

Kitataučių vaikų 

lietuvių kalbos 

ugdymas. 

Edukacinių  

valandėlių, 

projektų, išvykų 

organizavimas. 

Vaikų lietuvių 

kalbos ugdymas 

priešmokyklinėse 

grupėse (4 val. 

savaitėje) ir pagal 

tėvų prašymus 

ikimokyklinio 

2018-2022 m. Įstaiga 7 500  - 7 500  - - 



35 

 

Papildomo ugdymo 

būrelių pasiūla. 

 

Logopedo, 

psichologo  

paslaugos.  

 

 
 

 

amžiaus grupėse 

organizavimas. 

 

Visapusiškas vaiko 

ugdymas, 

prigimtinių galių 

plėtojimas. 

 

Tėvų patogumui 

įsteigta budinti 

grupė, įstaigoje 

organizuota didelė 

(lietuvių k., anglų 

k., krepšinio, šokių, 

Niat-nam (sporto), 

gimnastikos, 

keramikos, 

kūrybinių darbų, 

šachmatų) 

papildomo ugdymo 

būrelių vaikams 

pasiūla.  

 

Užtikrinamas 

individualių vaiko 

poreikių 

tenkinimas. 

 

Uždavinys: Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, sudarant galimybes kryptingai ir nuosekliai tobulėti 

įgyjant naujų kompetencijų, siekiant gerų ugdymo(si) proceso rezultatų. 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursų, 

seminarų 

lankymas, 

dalinimasis gerąja 

patirtimi, 

naudojimasis 

sukaupta naujausia 

pedagogine 

literatūra. 

 

Pedagogų 

atestacijos 

programa. 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo planas. 

 

 

 

Aukšta pedagogų 

kvalifikacija,  

domėjimasis 

naujovėmis, 

gilinimasis į 

pageidaujamą sritį. 
 

2018-2022 m. Įstaiga 4500  - 4500  - - 
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Uždavinys: Aktyvinti įstaigos institucijų veiklą. 

Įstaigos tėvų 

komiteto veiklos 

planas, 

bendradarbiavimas 

su kitomis įstaigos 

savivaldos 

institucijomis. 

Aktyvi  įstaigos 

tėvų komiteto 

veikla, 

bendradarbiavimas 

su kitomis įstaigos 

savivaldos 

institucijomis 

2018-2022 m. Įstaiga 

 

- - - - - 

Uždavinys: Ieškoti naujų partneriško bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdų. 

Atvirų durų 

įstaigoje 

organizavimas. 

 

Anketinės 

apklausos. 

 

Bendri renginiai. 

 

Informacijos 

pateikimas ne tik 

bendraujant, bet ir 

naudojant IKT. 

 

Partneriškas 

pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas, 

tėvų poreikių 

tenkinimas. 

2018-2022 m. Įstaiga 400  - 400  - - 

Uždavinys: Plėtoti ir tobulinti partnerystės ryšius su socialiniais partneriais dalinantis pažangiąja 

patirtimi, organizuojant bendras veiklas, projektus. 

Bendrų renginių, 

programų, projektų 

organizavimas. 

 

Dalinimasis 

pažangiąja 

patirtimi. 
 

Bendradarbiavimo 

tradicijų 

puoselėjimas, 

naujų ryšių 

užmezgimas, 

įstaigos įvaizdis. 

2018-2022 m. Įstaiga - - - - - 

Uždavinys: Turtinti edukacinę grupių aplinką ugdomosiomis priemonėmis, papildyti ją 

informacinėmis technologijomis. 

Ugdymo(si) 

priemonės, 

interaktyvios 

priemonės, 

kompiuteriai 

grupėms, 

logopedams, 

psichologui. 

 

 

Įsigytos 

ugdymo(si) ir 

interaktyvios 

priemonės, grožinė, 

pažintinė literatūra. 

Panaudojamos 

šiuolaikinės 

technologijos  

ugdymo(si) 

procese, 

planavime, įstaigos 

reprezentavime. 

 

 

2018-2022 m. Įstaiga 42 000  - 42 000  - - 



37 

 

Uždavinys: Įsigyti fizinį aktyvumą skatinančių įrenginių lauko aikštelėse. 

 

 

 

 

Įsigyti fizinį 

aktyvumą 

skatinantys 

įrenginių lauko 

aikštelėms. 

2018-2022 m. Įstaiga 4 000  - - - 4 000 

Uždavinys: Suremontuoti 4 grupes. 

Įstaigos ūkinės – 

finansinės veiklos 

planas. 
 

Atliktas grupių 

remontas. 

2018-2022 m. Įstaiga 30 000  30 000  - - - 

Uždavinys: Atnaujinti smėliadėžes įstaigos lauko aikštelėse. 

Įstaigos ūkinės – 

finansinės veiklos 

planas. 

 

Atnaujintos 

smėliadėžės 

įstaigos lauko 

aikštelėse. 

 

2018-2022 m. Įstaiga 10 000 10 000 - - - 

Uždavinys: Lauko aikštelėse įrengti pavėsines. 

Įstaigos ūkinės – 

finansinės veiklos 

planas. 
 

Įrengtos pavėsinės 2018-2022 m. Įstaiga 12 000 12 000 - - - 

Uždavinys: Pakeisti grindų dangą įstaigos 1-ojo aukšto grupių rūbinėlėse. 

Įstaigos ūkinės – 

finansinės veiklos 

planas. 
 

 

Pakeista grindų 

danga įstaigos  

1-ojo aukšto grupių 

rūbinėlėse 

2018-2022 m. Įstaiga 5 000 5 000 - - - 

Uždavinys: Pakeisti meninio ugdymo-sporto salės stoglangius. 

Įstaigos ūkinės – 

finansinės veiklos 

planas. 
 

Pakeisti meninio 

ugdymo-sporto 

salės stoglangiai. 

2018-2022 m.  Įstaiga 8 000  8 000  - - - 

 

_______________________ 
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