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ĮVADAS 
 

 

Siekiant užtikrinti švietimo veiklos efektyvumą ir darną visuose švietimo lygiuose, 

diegiamas strateginis planavimas. Strateginis planas – tai veiklos programa penkerių metų 

laikotarpiui. Jame numatome nenutrūkstamą procesą ugdymo įstaigos visuotinai aptartiems 

tikslams pasiekti. Strateginis planas padeda numatyti ir kontroliuoti aplinkoje vykstančius 

procesus, išlaikyti veiklos tęstinumą, vienyti bendruomenę ir nukreipti jos veiklą svarbiausių 

tikslų link.  

Sėkminga 2019–2023 m. strategija sudarys palankias sąlygas ugdymo įstaigai tapti 

atsinaujinančia, besivystančia, teikiančia paslaugų įvairovę, kokybišką ugdymą ir sklandų 

pasirengimą mokymuisi mokykloje. Įvertinus vidaus ir išorės veiksnius, atlikus veiklos kokybinę 

ir kiekybinę analizę, atsižvelgus į veiklos įsivertinimo rezultatus bei numatytus naujus sėkmės 

rodiklius, buvo rengiamas strateginis 2019–2023 m. planas  

Įstaigos strateginį planą rengė strateginio planavimo grupė, kurios sudėtį patvirtino 

lopšelio-darželio direktorius. Grupę sudarė įstaigos vadovai, pedagogai, bendruomenės nariai. 

Rengiant strateginį planą, buvo laikomasi atvirumo, visuotinumo, suderinamumo, skaidrumo, 

nuolatinio tobulėjimo ir vidinio įsivertinimo principų. 

Rengiant strateginį planą vadovautasi: 

 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

2. Valstybine švietimo 2012–2022 metų strategija. 

3. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

4. Vilniaus miesto savivaldybės 2014–2021 metų strateginiu planu. 

5. Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais. 

6. Lopšelio-darželio veiklos ataskaitomis. 

7. Lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir 

pasiūlymais. 

8. Visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei 

atsižvelgiama į turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 

Parengta strategija sudarys optimalias sąlygas lopšeliui-darželiui „Delfinukas“ tapti 

atvira naujovėms, patrauklia ir šiuolaikiška ugdymo įstaiga. 
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I. BENDROSIOS ŽINIOS 
 

 

 Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis 

„Delfinukas“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190027037. 

Lopšelio-darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

 Lopšelio-darželio istorija: Įstaigos veiklos pradžia 1973 m. vasario 22 d. Lopšeliui 

- darželiui 1998-07-15 suteiktas ,,Delfinukas” vardas. Veikia 11 grupių: 2 ankstyvojo 1,5 – 3 

amžiaus grupės, 9 ikimokyklinio ugdymo grupės. 

 Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

 Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga. 

 Lopšelio-darželio savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė. 

 Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus 

miesto savivaldybės taryba (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius). 

 Lopšelio-darželio adresas - V. Maciulevičiaus g. 32, LT - 04304 Vilnius.  

 el. paštas: rastine@delfinukas.vilnius.lm.lt ; direktore@delfinukas.vilnius.lm.lt  

 Švietimo įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kodas – 3110. 

 Švietimo įstaigos tipas – lopšelis-darželis, kodas – 3111. 

 Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas. 

 Ugdymo kalba – lietuvių. 

 Ugdymo forma – dieninė, ugdymo proceso organizavimo būdas – kasdienis. 

 Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

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

nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais.  

  

mailto:rastine@delfinukas.vilnius.lm.lt
mailto:direktore@delfinukas.vilnius.lm.lt
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II. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ veikia 11 grupių: dvi grupės – nuo 1,5 iki 3 

metų amžiaus vaikams; trys grupės – nuo 2 iki 4 metų amžiaus vaikams; trys grupės – nuo 4 iki 5 

metų amžiaus vaikams; dvi grupės – nuo 6 iki 7 metų amžiaus vaikams; viena grupė – mišraus 

amžiaus (3-6 m.). 

Įstaigoje dirbama pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Augu sveikas ir 

saugus 2017–2021“, vykdomos atnaujintos  integruotos sveikatingumo ugdymo programos „Auk 

didutis – būk sveikutis 2016–2020“, saugaus eismo programa „Ir kelyje būk saugus 2016 – 2020“, 

kurių dėka vyksta ugdymo proceso kaita, sukurtos naujos edukacinės vidaus ir lauko erdvės, 

lanksčiai pritaikytos prie sparčiai kintančios aplinkos. Ugdomoje įstaigoje yra baseinas, kuriame 

vaikai grūdinami, mokomi plaukti, saugiai elgtis vandenyje. Vienoje grupėje taikomi Valdorfo 

pedagogikos elementai. Tobulinant ugdymo procesą, ieškant efektyvių, inovatyvių vaikų poreikius 

atitinkančių ugdymo metodų, pedagogai veikloje naudoja informacines komunikavimo 

technologijas: interaktyvią (SMART) lentą, projektorių. Vaikams organizuojamos pažintines ir 

edukacines kelionės, išvykos, ekskursijos už įstaigos ribų. Skatiname kūrybines mokyklos 

komandas išnaudoti edukacines erdves socialiniams ir kultūriniams renginiams įgyvendinti, 

įtraukiant bendruomenę į pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo tradicijas. Kasmet originaliai 

minimos valstybinės ir tautos šventės, pasitelkiant bendruomenės iniciatyvas: akcijas, kalendorines 

šventes, parodas, renginius, projektinių veiklų vykdymas. Įstaigoje organizuojamos kasmetines 

vaikų – tėvų sportines varžytuves, kuriose vaikai  slidinėja, čiuožia, žaidžia ledo ritulį, krepšinį, 

futbolą ir kitus žaidimus. Didelis dėmesys skiriamas fizinio aktyvumo didinimui: plaukimo, kūno 

kultūros, mankštų, sporto pramogų ir kt. veiklai.  

Baseine „Varlinukas“ vaikai grūdinami vandeniu nuo 3 metų amžiaus. Vaikai įgyja 

plaukimo pradmenis ir saugaus elgesio vandenyje įgūdžius. Plaukimo instruktorius kartu su 

pedagogais rengia sveikatingumo programas, įtraukia tėvus, sveikatos priežiūros specialistą, 

siekdamas vaikų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo. 

Metodinis saugaus eismo kabinetas, skirtas vaikų saugaus eismo įgūdžių formavimui. 

Kabinete esančias priemones pedagogai naudoja integruotai veiklai, rengiami susitikimai su 

policijos komisariato pareigūnais. Sporto, muzikos salės naudojamos integruotai veiklai, sporto 

šventėms, vaikų saviraiškai kartu su šeima ir socialiniais partneriais. „Kino salėje“ interaktyvios 
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(SMART) lentos pagalba kuriamos inovatyvios, pažintinės veiklos. Bendruomenė atvira 

pokyčiams, naujovėms, nuolat besimokanti, siekianti ugdymo kokybės. 

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ nuostatai, pareigybių aprašymai reglamentuoja 

pedagogų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio neformaliojo švietimo ugdymo 

programas, praktinės ugdymo veiklos tvarką. Nuostatų įgyvendinimas derinamas su Lietuvos 

Respublikos švietimo politikos prioritetais, bendrais ES prioritetais, strategijos nuostatomis, kaip 

susitarimo dokumentu, bus remiamasi telkiant suinteresuotų grupių, tėvų, pedagogų, vaikų 

pastangas, siekiant įgyvendinti ilgalaikius įstaigos ugdymo modernizavimo siekius. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“: 

 

 Sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias 

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą; 
 
 Organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą; 
 
 Kuria ir tobulina ugdymosi aplinką; 
 
 Teikia švietimo pagalbą šeimoms; 
 
 Vykdo aktyvią projektinę veiklą, įgyvendina sveikatingumo projektus; 
 
 Taiko modernius ugdymo ir ugdymosi metodus. 

 

Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja: 
 

 Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle „Sveika mokykla“; 

 ES finansuojamame projekte „Sveikas maistas – sveikas vaikas“; 

 Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje; 

 Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio „Vaivorykštė“ 

veikloje; 

 Respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose.  

Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: 

 Vilniaus Vytauto didžiojo universitetu;  

 Vilniaus kolegija;  

 Vilniaus miesto bei Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis;  

 Karoliniškių metodinio būrelio „Vaivorykštė“ ikimokyklinėmis įstaigomis; 

 Karoliniškių seniūnija; 

 Vilniaus „Spindulio“ progimnazija; 

 Vilniaus mokytojų namais. 
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III.  IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST matrica) 

 

VEIKSNIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Politiniai - 

teisiniai 

Lietuvos švietimo ateitį projektuojame 

žvelgdami į Europos sąjungos brėžiamas 

perspektyvas ir mūsų nacionalinį 

kontekstą. Esminiai dokumentai, 

reglamentuojantys lopšelio-darželio 

veiklą yra LR Vyriausybės 2015–2019 m. 

programa ir jos įgyvendinimo priemonės, 

LR Švietimo pakeitimo įstatymas 2011 

m.,Valstybės švietimo strategijos 2013–

2022 m. nuostatos, Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva -2030“, Vilniaus 

miesto savivaldybės strateginis planas 

2017–2020 m. Šie dokumentai kelia 

naujus reikalavimus personalui ir 

ugdymo institucijai. Švietimo politika 

susitelkia į ugdymo kokybę, ugdymo 

turinio kaitą, atvirumą naujovėms ir 

ugdymo prieinamumą. 

Švietimo politikos kaitos 
strategija nepakankamai siejama 
su kitų ekonominių ir socialinių 
reformų strategijomis, 
nepakankamai suderinta su 
valstybės ir savivaldybės 
švietimo politika. 
Nepakankamas pedagogų  
parengimas kiekybiniu ir 
kokybiniu požiūriu, kintančioje 
ikimokyklinio ugdymo 
sistemoje. 

Ekonominiai 
 

Siekiant lopšelio-darželio 

modernizavimo, kompiuterizavimo bei 

technologinio aprūpinimo, kuriant naujas 

ugdymo aplinkas ir atnaujinant senąsias, 

vykdoma švietimo finansavimo reforma, 

kuri užtikrina geresnį lopšelio-darželio 

paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

Modernizuojant ir renovuojant ugdymo 

įstaigą, įtraukiamos ES fondų ir 

programų lėšos, rengiamos paraiškos ES 

projektams, kas leistų atnaujinti 

edukacines aplinkas bei lopšelio-darželio 

pastatą. Nuo 2017 m. pradėtos skirti 

tikslinės savivaldybės lėšos vaikų 

ugdymui, patalpų remontui, padidinti 

atlyginimai auklėtojoms, auklėtojų 

padėjėjoms ir virėjoms. Tai gerina 

darbuotojų veiklos motyvaciją. Skiriamos 

lėšos ugdymo priemonėms įsigyti, 

pedagogų kvalifikacijai kelti. Darbuotojai 

ir tėveliai skiria 2 proc. paramą nuo 

gyventojų pajamų mokesčio vaikų 

ugdymo aplinkos atnaujinimo. 

Finansavimas nepilnai atitinka 

įstaigos poreikius. Valstybės ir 

savivaldybės lėšų iš dalies 

pakanka lopšeliui-darželiui 

išlaikyti bei atlikti avarinius 

darbus. Įstaigos personalui   

nepakanka įgūdžių rengti 

paraiškas ES projektams. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialiniai  - Gerėjant gyventojų socialinei – Vilniaus mieste trūksta 
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VEIKSNIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

demografiniai ekonominei padėčiai, vyksta visuomenės 

kaita. Didėja dalies visuomenės narių 

poreikis kurti specialias ugdymosi 

aplinkas ypač gabiems, motyvuotiems 

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. 

ikimokyklinio ugdymo 

specialistų. Pedagogų 

pasirengimas ir galimybės 

neproporcingos naujiems 

visuomenės narių poreikiams. Į 

darželius neateina dirbti gabus, 

baigęs mokslus jaunimas. 

Gyventojų emigracija sukelia 

vaikų paliktų be priežiūros 

skaičiaus didėjimą ir teisėto 

globėjo problemas. Šeimos krizė 

ir dalies gyventojų sunki 

socialinė padėtis didina 

socialinius švietimo sistemos 

įsipareigojimus. 
 

Technologiniai  
 
 

Naujų šiuolaikinių technologijų 
naudojimas gerina švietimo prieinamumą 
ir ugdymo kokybę. Diegiamos 
informacinės technologijos keičia 
ugdymo turinį ir būdus vaizdingai 
perteikti vaikams, leidžia atnaujinti 
aktualią informaciją. 
 
 
 

Neracionalus informacinių 
technologijų naudojimas 
(televizoriaus, kompiuterio, 
kompiuterinių žaidimų) kelia 
grėsmę ugdytinių sveikatai. 
Mažėja vaikų fizinis aktyvumas. 
Pedagogai, daugiau naudodami 
technologijas, mažiau skiria  
dėmesio tiesioginiam 
komunikavimui su vaiku. 

Edukaciniai Keičiantis pedagogų mąstymui ir 
orientuojantis į individualius vaiko 
poreikius, augant jų kompetencijai, 
atsiranda didesnė ugdymo(si) programų 
įvairovė, taikomi šiuolaikiniai ugdymo 
metodai, diegiamos inovacijos. 
Pedagogai – tai nuolat besimokanti 
bendruomenė. Didėja ugdytinių, 
dalyvaujančių įvairiuose konkursuose ir 
kitoje veikloje skaičius. 
Individualizuojamas gabių ir itin gabių 
vaikų ugdymas, diegiant šiuolaikines 
interaktyvias technologijas. Pedagogai 
noriai dalijasi savo veiklos patirtimi ir 
sistemingai kelia savo kvalifikaciją. 
Didėja ugdymo programų pasiūla 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
vaikams. 

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 ugdymosi poreikių 
turinčių vaikų ugdymui. 
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IV.  VIDINĖ ANALIZĖ 
 

4.1. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

4.1.1. Įstaigos valdymas 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ struktūrą sudaro: 

Administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams. 

Pedagogai: ikimokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, plaukimo 

instruktorius, logopedas organizuoja ir vykdo kokybišką vaikų ugdymą. 

Dietistas/sveikatos priežiūros specialistas koordinuoja vaikų maitinimo bei sanitarinio-  

higieninio režimo organizavimą. 

Techninis personalas: auklėtojų padėjėjai, virėjai, valytojas, statinių priežiūros darbininkai,  

sargai, kiemsargis – rūpinasi įstaigos patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo pastatų, 

inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą. 
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1 pav. Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ struktūra. 

4.1.2. Valdymo struktūra 
 

 

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, įstatymų ir etikos normų laikymąsi, lopšelio-darželio 

veiklos rezultatus ir visą įstaigos veiklą. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja metodinį darbą lopšelyje-darželyje, 

analizuoja ir vertina ugdymo procesą įstaigoje, ugdymo rezultatus, teikia profesinę pagalbą 

pedagogams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei tobulinimo klausimais, stebi, 

analizuoja ir apibendrina pedagogų veiklą, inicijuoja ugdymo programų ir projektų, ugdymo 

priemonių rengimą, naujų ugdymo formų ir metodų įgyvendinimą. Informacija apie lopšelio-

darželio vadovus pateikiame 1 lentelėje. 

1 lentelė. Duomenys apie darželio vadovus 

Vardas, pavardė Pareigybė 

Svetlana Janovičienė Direktorė 

Gintarė Pečiulienė 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: 

Lopšelio-darželio „Delfinukas” įstaigos taryba – aukščiausia lopšelio-darželio 

savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo 

įstaigos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Ji numato darželio veiklos prioritetus ir 

perspektyvas, pritaria nuostatoms, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai, 

iniciuoja darželio, tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą. Teikia pasiūlymus dėl darželio 

veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant 

saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, 

planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto darželio struktūros klausimus. Įstaigos tarybą 

sudaro 8 nariai (4 pedagogai ir 4 ugdytinių tėvai).  

Lopšelio-darželio pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, 

pagalbos ir sveikatos priežiūros specialistė, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų 
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taryba analizuoja darželio ugdymo procesą, veiklos ir ugdymo programų realizavimą, teikia 

siūlymus dėl darželio vadovų, pedagogų atestacijos, skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties 

sklaidą. 

Lopšelio-darželio metodinė taryba – grupė nagrinėja ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų 

įgyvendinimo klausimus, nustato metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius, teikia siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo 

gerinimo, skatina metodinių inovacijų diegimą ir gerosios patirties sklaidą. svarsto ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas, pedagoginio proceso organizavimo klausimus. 

Vaikų grupių tėvų aktyvai bendradarbiaudami su auklėtojomis padeda spręsti vaikų  

grupės veiklos ir ugdymo klausimus. 

Lopšelyje-darželyje nuolat veikia šios komisijos: Vaiko gerovės komisija (VGK), 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) komisija, Inventorizacijos 

komisija. 

Vaiko gerovės komisija teikia kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, 

specialiąją pedagogę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui. Sudaro vaikams palankias socializacijos 

ir ugdymo(si) sąlygas. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 

komisija vykdo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją. Atestacijos komisijos 

tikslai yra skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją, 

sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir įgyti jo 

kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai. Taip 

pat didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę už ugdymo rezultatus ir 

profesinį tobulėjimą. 

Inventorizacijos komisija atlieka lopšelio-darželio ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

inventorizaciją. 
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4.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

4.2.1. Ugdytiniai 

 

Nuo 2013 m. pasikeitus vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkai ir 

įsigaliojus 2015 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimui Nr. 1-57 „Dėl vaikų 

priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, vaikus į grupes komplektuoja steigėjas. 

Nors Lietuvoje pastebimas gimstamumo mažėjimas, Vilniaus mieste vaikų daugėja, todėl 

lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ vaikų skaičius nuo 2016 m. didėja (žr. 2 pav.).  

2 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita. 

 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ ugdytinių pasiskirstymas pagal berniukų ir 

mergaičių skaičių yra beveik vienodas visuose amžiaus tarpsniuose. Berniukų ir mergaičių 

pasiskirstymas pagal lytį parodytas 3 paveikslėlyje. 
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3 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį. 

 

 2016–2017 m. m. darželį lankė vienas vaikas, turintis labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių. Nuo 2018 m. lopšelį-darželį lanko 1 vaikas, turintis labai didelių specialiųjų 

poreikių, 5 vaikai vidutinių specialiųjų poreikių ir 41 vaikas, turintys kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų. Vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikias teikiama nuolatinė logopedo pagalba, 

ugdymo(si) įstaigos aplinkos ir patalpų bei ugdymo(si) programų ir ugdymo(si) būdų 

pritaikymas, pedagogų ir viso personalo pasirengimas, visos bendruomenės teigiamų nuostatų 

formavimas. 

  

IŠVADOS 

 

1. Ugdytinių skaičiaus vidurkis per pastaruosius penkerius metus yra apie 215 

vaikų. Vaikų skaičius įstaigoje augantis. 

2. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ ugdytinių pasiskirstymas pagal 

berniukų ir mergaičių skaičių yra beveik  vienodas.  

4. Auga vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų skaičius, todėl ateityje 

tikslinga pagal galimybes turėti dvi logopedo pareigybes. 
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5. Didėjant specialiųjų poreikių vaikų skaičiui, didėja specialistų poreikis. 

Tikslinga turėti ugdymo įstaigoje specialiojo pedagogo bei individualią mokytojo padėjėjo 

pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. Bus vykdoma naujų darbuotojų paieška, vyks mokymai, 

seminarai esamiems darbuotojams, keliant jų kvalifikaciją darbui su specialiųjų poreikių vaikais. 

 

4.2.2. Tėvai 
 

Dauguma tėvų įsijungia į ugdomąjį procesą ir bendrų sprendimų priėmimą, aktyviai 

dalyvauja kuriant aplinką, įgyvendinant ir inicijuojant projektus, teikia siūlymus dėl įstaigos 

veiklos organizavimo ir gerinimo. Bendradarbiavimas su tėvais lopšelyje-darželyje vyksta 

keliomis kryptimis (4 pav.) 2018 m. lopšelyje-darželyje atlikus tyrimą apie ugdymo įstaigos ir 

tėvų bendradarbiavimą paaiškėjo, kad daugumą tėvų tenkina dabartinės ugdymo įstaigos 

bendradarbiavimo su šeima formos, tačiau nesudarytos sąlygos kokybiškam individualiam 

šeimos ir pedagogo komunikavimui, kalbant apie vaikų pasiekimus, sprendžiant vaikų priežiūros 

klausimus. 

 

4 pav. Ugdymo įstaigos ir tėvų bendradarbiavimo formos. 

 

 Tėvų atstovai dalyvauja lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikloje, gauna 

informaciją apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus. Įvairiomis mokesčio lengvatomis naudojasi apie 

20 proc. šeimų. 
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IŠVADOS 

 

1. Ne visi tėvai pakankamai aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su lopšelio-darželio 

darbuotojais, sprendžiant vaikų ugdymo ir priežiūros klausimus, padedant sudaryti reikiamas 

sąlygas vaiko socializacijai ir visapusiškam ugdymui. 

2. Pedagogai nepakankamai lanksčiai išnaudoja turimus resursus ugdymo įstaigoje 

kokybiškam, individualiam šeimos ir pedagogo komunikavimui, kalbant apie vaikų pasiekimus, 

sprendžiant vaikų priežiūros klausimus. 

  

4.2.3 Ugdytojai ir kitas personalas 

 

Šiuo metu lopšelyje-darželyje dirba 22 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, iš jų 9 

besimokantys pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, plaukimo instruktorius, logopedas. 

Įstaigoje dirba aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys specialistai, 

taip pat besimokantys pedagogai. Besimokantys pedagogai turi nuolatinę pedagogų-mentorių 

metodinę pagalbą. Duomenys apie darželio pedagogų išsilavinimą pateikiami 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Pedagogų išsilavinimas 2018-12-31 dienai 

 
Aukštasis 

išsislavinimas 

Aukštesnysis 

išsislavinimas 

Vidurinis išsilavinimas 

(nebaigtas aukštasis) 

Direktorius 1 - - 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
- 1 - 

Pedagogai 6 7 7 

Meninio ugdymo pedagogas 
1 - - 

Logopedas 1 - - 

Plaukimo instruktorius 1 - - 

Iš viso 9 8 7 

 

Pagal turimą kvalifikaciją didžiąją dalį pedagogų sudaro auklėtojai – 9, vyr. auklėtojai – 

9, auklėtojai metodininkai – 7. Auklėtojai reguliariai ir noriai tobulina savo turimą kvalifikaciją – 
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dalyvauja seminaruose, mokymuose tiesiogiai ir nuotoliniu būdu, dalinasi gerąją pedagogine 

patirtimi. 

Pedagogai kvalifikaciją kelia atsižvelgiant į įstaigos veiklos tikslus bei poreikius. Metų 

pabaigoje patikslinama pedagogų atestacijos programa, kuri nustatyta tvarka tvirtinama steigėjo 

– Vilniaus miesto savivaldybės.  

4 lentelė Duomenys apie pedagoginius darbuotojus 

Amžiaus vidurkis Pedagogų skaičius Pedagoginis stažas Pedagogų skaičius 

25-35 metų 4 Iki 3 metų 8 

35-45 metų 5 Nuo 3 iki 10 metų 2 

45-55 metų 10 Nuo 10 iki 15 metų 0 

55 ir daugiau 3 Daugiau kaip 15 metų 12 

Viso (2018-12-31)   22 

 

Daugiau nei pusė pedagogų (13) yra vyresnio amžiaus. 12 pedagogų turi didesnę 

pedagoginę patirtį. Besimokantys pedagogai turi galimybę atlikti praktinę veiklą ugdymo 

įstaigoje. Taip sudaromos sąlygos visiems pedagogams dalintis gerąja patirtimi, tiekti švietimo 

naujoves bei siekti ugdymo kokybės. 

 

 

5 lentelė Duomenys apie aptarnaujantį personalą 

Amžiaus vidurkis Personalo skaičius Darbo stažas Personalo skaičius 

25-35 metų 4 Iki 3 metų 18 

35-45 metų 7 Nuo 3 iki 10 metų 2 

45-55 metų 8 Nuo 10 iki 15 metų 1 

55 ir daugiau 8 Daugiau kaip 15 metų 6 

Viso (2018-12-31)   27 

 

Ugdymo įstaigoje dirba 27 darbuotojai (ne pedagogai) – aptarnaujantis personalas. 

Darbuotojai pagal amžių pasiskirstę taip: 11 žmonių nuo 25 m. iki 45 m. ir 16 žmonių nuo 45 m. 

ir daugiau. Formuojant pedagogų ir auklėtojų padėjėjų komandas, sudaroma galimybė į grupės 

komandą įtraukti  įvairaus amžiaus darbuotojus. Įvairiapusiškas darbuotojų komandų sudarymas 

laiduoja geresnį mikroklimatą tarp darbuotojų, efektingesnį darbo našumą bei komandų 

formavimą. 
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4.3. UGDYMO KOKYBĖ 

 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas - padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos 

gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, 

pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. 

Vaikų ugdymas įstaigoje grindžiamas humanistine filosofija. Pagrindinės humanistinės 

pedagogikos idėjos, kuriomis vadovaujamės:  

 nuolatiniu dialogu su vaikais. 

 bendryste, bendradarbiavimu ir bendra kūrybos idėja.  

 vaiko asmenybės brandinimu ir taurinimu  

 priimamas visas vaikas – toks, koks jis yra. 

Ugdymo procese vadovaujamasi abipusio supratimo, pasitikėjimo, kūrybingos 

kantrybės, laisvo pasirinkimo, pažinimo džiaugsmo, meilės principais. Ugdytojai gerai 

išmano vaiko raidos dėsningumus ir sudaro sąlygas jiems atsiskleisti. Ugdymo turinį 

skirstome pagal vaiko kompetencijas: sveikatos, socialinę, komunikavimo, pažinimo ir 

meninę. Kiekvienai iš kompetencijų priskiriame pasiekimų sritis, aprašytas ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų apraše. Išskirtos kompetencijos sudaro ikimokyklinio ugdymo 

pagrindą, tačiau yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir dažnai iš dalies persipina. Lopšelis-

darželis „Delfinukas“ dirba vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ 

(2014) bei ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis pagal atnaujintą 

ikimokyklinio ugdymo programą „Augu sveikas ir saugus“ (2017–2021). Ši programa 

atspindi vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, yra naudinga pedagogams bei visai bendruomenei. 

2018 metais atlikta SSGG (SWOT) analizė vidiniams ugdymo įstaigos resursams 

įsivertinti. Įsivertinant ugdymo kokybės stipriąsias ir silpnąsiais puses, didesnis dėmesys buvo 

skiriamas vidiniams ugdymo įstaigos veiksniams. Tai sudaro galimybę atskleisti strateginio 

plano vystymosi kryptis kokybiško ugdymo srityje.  
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 2018 METŲ ANALIZĖ 

 

Vidiniai veiksniai Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Lopšelio – 

darželio 

kultūra/etosas 

 Vadovaujamasi bendra 

vertybių sistema (draugiškas ir 

palankus vaikams ir 

darbuotojams mikroklimatas; 

vaiko poreikiams pritaikyta ir 

aprūpinta edukacinė aplinka; 

tautinių tradicijų ir papročių 

puoselėjimas) 

 Bendruomenė patenkinta 

estetiniu lopšelio-darželio 

įvaizdžiu ir dalyvauja jį 

puoselėjant. 

 Sukurta internetinė svetainė  

atitinka LR Vyriausybės 

nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms 

aprašo patvirtinimo 

reikalavimams“ aktualią 

redakciją. 

 Ne visi bendruomenės nariai 

siekia kokybiško tarpusavio 

bendravimo ir bendradarbiavimo. 

Menkai atskleista mokyklos vieta 

bendruomenėje. 

 Bendruomenės nariai dalinai 

tapatinasi su įstaiga bei didžiuojasi 

ja. 

 

Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis 

 Sėkmingai įgyvendinamas 

ugdymo 

turinys (programa atitinka 

valstybės nustatytiems 

reikalavimams, programos dera 

tarpusavyje ir atitinka vaikų 

ugdymosi poreikius bei 

interesus). 

  Ugdymo(si) procesas yra 

kokybiškas (ugdomosios veiklos 

tikslingos, veiksmingos, 

kūrybiškos, sistemingos, 

kokybiška mokytojo ir ugdytojo 

sąveika). 

 Trūksta  šiuolaikinių, inovatyvių 

ugdymo(si) priemonių atitinkančių 

vaikų amžių, poreikius ir interesus. 

 Dalis pedagogų  - besimokantys 

pedagogai - neturi pakankamai 

kompetencijos organizuojant 

ugdymo procesą, jiems reikalinga 

nuolatinė metodinė pagalba. 
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Vidiniai veiksniai Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Vaiko ugdymo(si) 

pasiekimai 

 Iš dalies sukurta kokybiška 

vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimo sistema, pedagogų ir 

tėvų veiklos dermė skatinant 

vaiko pasiekimus ir juos 

vertinant. 

 Gera vaiko daroma pažanga 

įvairiais amžiaus tarpsniais ir 

vaiko pasiekimų kokybė 

ikimokykliniame amžiuje. 

 Nesudarytos sąlygos 

individualiam tėvų konsultavimui. 

 Nepakankama specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymosi pažanga. 

Parama ir 

pagalba vaikui, 

šeimai 

 Įstaigoje garantuotos vaiko 

teisės ir jos gerai atstovaujamos, 

vaiko teisės atsispindi įstaigos 

veiklos dokumentuose. 

 Tinkamai tenkinami 

individualūs vaiko saugumo, 

emociniai, fiziniai ir socialiniai 

poreikiai, vaiko asmeninė 

raiška. Tikslingai ir kokybiškai 

stiprinama vaiko sveikata. 

 Įstaigoje tikslingos ir 

kokybiškos teikiamos paslaugos 

šeimai. 

 Nepakankama pagalba specialiųjų 

poreikių vaikams. 

 Nepakankama psichologinė ir 

socialinė pagalba visiems. 

 Nepakankama pagalbos ir 

paramos šeimai įvairovė. 

Ištekliai  Įstaigoje dirba 

kompetentingas personalas, 

sudaromos galimybės 

personalui tobulėti. 

 Aiški ir skaidri biudžeto 

tvarkymo sistema. 

 Nepakankamas įstaigos 

finansavimas, todėl nepakankamai 

skatinanti ugdymo(si) aplinka. 

Mokyklos 

valdymas 

 Kokybiškas visos 

bendruomenės dalyvavimas 

įstaigos veiklos įsivertinime ir 

veiklos įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas. 

 Gerai vertinama strateginio 

plano ir metinio veiklos plano 

parengimo ir įgyvendinimo 

 Siektinas strateginio plano 

uždavinių įgyvendinimas bei 

strateginio ir metinio veiklos planų 

veiksmingumas. 
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Vidiniai veiksniai Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

perspektyva. 

 Mokyklos vadovas  tinkamai 

atstovauja ir reprezentuoja 

įstaigą, palaiko kokybiškus, 

dalykinius santykius su 

personalu, geba telkti komandas 

bendram darbui. 

 Įstaigos savivaldos grupės 

savo funkcijas atlieka 

kokybiškai tikslingai. Dera 

savivaldos ir administracijos 

sprendimų ir veiksmų dermė. 

 

Nuo 1999 metų priklausome sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika mokykla“, 

dalyvaujame jo organizuojamoje veikloje. 

 Įstaigos bendruomenė parengė sveikatos saugojimo programą „Auk didutis – būk 

sveikutis 2016–2020“, kurios tikslas ugdyti visapusiškai sveiką vaiką, į ugdymo procesą 

integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus. Ugdymo įstaigoje 

esantis baseinas stiprina vaikų sveikatą, skatina fizinį vaikų aktyvumą. Bendromis pedagogų bei 

bendruomenės pastangomis sukurta visa apimanti sveikatos stiprinimo sistema bei sveikatai 

palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka. 

Lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ siekiame nuolatinio ugdymo, edukacinių erdvių bei 

darželio aplinkos atnaujinimo bei modernizavimo. Ugdymo tikslas – funkcionalios erdvės vaikų 

šiuolaikiškam ugdymui ir žaidimams. Ugdymo(si) aplinka pritaikyta atitinkamo amžiaus tarpsnio 

asmens ugdymosi reikmėms ir sudaro galimybę vaikui individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, 

tenkinti savo poreikį tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, 

įgyvendinti socialinius, kultūrinius, bendravimo, estetinius, tautinius, bręstančios asmenybės 

interesus. Edukacinės aplinkos formuojamos grupėje individualioje ir grupinėje vaikų veikloje, 

patalpoje ir lauke, savarankiškoje ir pedagogo organizuotoje aplinkoje. Aplinkoje yra ugdymo 

priemonės, pritaikytos visiems vaiko gebėjimams tobulinti. 

 

IŠVADOS 
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1. Lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ ugdymo organizavimas yra lankstus, tikslingas, 

sąmoningas, išlaikantis pusiausvyrą tarp pedagogo planuotos ir vaikų spontaniškai pasiūlytos 

veiklos. 

2.  Pedagogą ir vaiką vienija kūrybinė sąveika. 

3. Ugdymo įstaiga dirba pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Augu sveikas 

ir saugus 2017-2021“, kuri užtikrina ugdymo kokybę, padeda išvengti socialinės atskirties ir 

sudaro kuo palankesnes sąlygas kiekvienam vaikui įgyti ir plėtoti asmenines kompetencijas. 

4. Lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ įdiegta sveikatos stiprinimo programa „Auk didutis – 

būk sveikutis“ (2016–2020). Programos tikslas – sukurti saugią, patrauklią, teikiančią šeimoms 

kokybiškas ugdymo paslaugas instituciją, kurioje formuojama sveiko gyvenimo būdo nuostata nuo 

mažens. 

5. Vadovaudamasi „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, ugdymo įstaigoje 

nuolat vykdoma vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo analizė. 

6. Teikiama informacija tėvams apie vaiko pasiekimus ir pažangą, motyvuoja juos 

dalyvauti ugdymo procese ir kartu su pedagogais individualiai derinti tolesnio ugdymo(si) kryptis. 

Vaikų pasiekimai nuolat stebimi, fiksuojami, aptariami ir pristatomi ugdytinių tėvams. 

7. Įstaigoje pradedama diegti pedagogų veiklos įsivertinimo sistema, užtikrinanti 

darbuotojų darbo kokybę ir gerus veiklos rezultatus. 

4.4. PLANAVIMO STRUKTŪRA 

 

Planams, programų, projektinei veiklai įgyvendinti sukurti sudaromos darbo grupės, o 

atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Su 

strateginiu planu, metiniu veiklos planu, ugdymo programomis supažindinami lopšelio-darželio 

darbuotojai, ugdytinių tėvai visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose, internetiniame darželio 

puslapyje. Planai ir programos derinami su savivaldos institucijomis ir steigėju, siekiama dermės 

tarp planų tikslų ir uždavinių. Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo 

didesnio visos įstaigos bendruomenės veiklos efektyvumo. 

Planavimo struktūrą sudaro: 

 Įstaigos strateginis veiklos planas.  

 Įstaigos metinis veiklos planas.  

 Įstaigos tarybos veiklos planas. 



22 

 

 Įstaigos metinis metodinės veiklos planas. 

 Įstaigos metinis pedagogų tarybos veiklos planas. 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa.  

 Vaiko gerovės komisijos metinis veiklos planas. 

 Metiniai ir savaitiniai grupių ugdomosios veiklos planai. 

 Metinės vadovo veiklos užduotys. 

 

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vyksta pagal Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“  

ikimokyklinio ugdymo programą ,,Augu sveikas ir saugus 2017 – 2021“, pritartą Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymu Nr. 30-2144. Programa parengta 

pagal „Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą“. Programos turinys orientuotas į vaiko 

kompetencijų ugdymą, reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui(si), sveikatingumo 

ugdymą. Taip pat lopšelyje-darželyje vykdomos programos: saugaus eismo ugdymo programa „Ir 

kelyje būk saugus 2016–2020“, sveikatos stiprinimo programa „Auk didutis – būk sveikutis 2016 

– 2020 “, Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. 

 

IŠVADOS 

1. Lopšelio-darželio strateginis planas, metiniai veiklos planai ir ikimokyklinio ugdymo 

programa dera tarpusavyje ir užtikrina ugdymo turinio dermę. 

2. Gauta įsivertinimo informacija naudojama įstaigos veiklos tobulinimui siekti, 

pokyčiams planuoti, numatyti priemones jiems įgyvendinti. 

3. Planavimo procedūros nuolat tobulinamos įtraukiant darbuotojus ir tėvų bendruomenės 

atstovus. 

4.5. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

Lopšelio-darželio pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra: specialios tikslinės valstybės 

biudžeto dotacijos, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas 

sąmatas, ugdytinių tėvų mokamos lėšos ugdymo procesui gerinti. Nuo 2004 metų materialinės 

bazės gerinimui bei stiprinimui, lopšelio-darželio įstaigos tarybos sprendimu, naudojamos 

finansinės lėšos iš gautos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos. 
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Bendruomenės nariai dalyvauja planuojant lėšas ir nuolat informuojami apie jų 

panaudojimą. Teikiamos ataskaitos įstaigos tarybai apie gautų lėšų veiksmingą ir tikslingą 

panaudojimą. 

IŠVADOS 

 

1.   Finansinių išteklių tvarkymas ikimokyklinėje įstaigoje yra viešas ir skaidrus. 

2. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai dalyvauja planuojant lėšas ir nuolat 

informuojami apie jų panaudojimą. 

3.   Bendruomenės susirinkimų metu teikiamos ataskaitos lopšelio-darželio bendruomenei 

apie gautų lėšų panaudojimą. 

4.6. VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 
 

Lopšelio-darželio bendruomenė, siekdama tobulinti įstaigos veiklą ir kokybiškai ugdyti 

bei auklėti jaunąją kartą, kasmet įsivertina savo veiklą. Įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia 

įstaigos efektyvumo vertinimo forma.  

2017 – 2018 m.m. buvo atlikti tyrimai vaikų sveikatinimo bei tėvų  ir ugdymo įstaigos 

bendradarbiavimo srityse („Vaikų sveikatos būklės analizė“, „Sveikas maistas – sveikas vaikas“ - 

bei „Ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas“). 

Įsivertinant veiklą, dalyvauja visa bendruomenė. 2018 m. geriausiai bendruomenės buvo 

įvertintos lopšelio-darželio tradicijų, programų tarpusavio dermės bei atitikties vaikų ugdymosi 

poreikiams, vaiko sveikatos stiprinimo bei vaiko asmeninės raiškos tenkinimo sritys. Taip pat 

vadovo metinės veiklos ataskaita bei įstaigos atstovavimo sritys.  

Gerai įvertintos personalo galimybių tobulėti sudarymo, bendruomenės bendradarbiavimo 

sritys. Patenkinamai buvo įvertintos specialistų metodinė pagalba, pagalbos specialiųjų poreikių 

vaikams bei pagalbos ir paramos šeimai įvairovės sritys. Šios sritys įtrauktos į strateginį planą, 

kaip tobulintinos, ieškoma įvairesnių formų, bendradarbiaujant su šeima. 
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5 pav. Veiklos planavimo ir įsivertinimo modelis 

 

IŠVADOS 

 

1. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai naudoja veiklos įsivertinimo išvadas 

planuodami ir tobulindami lopšelio-darželio veiklą, bendruomenei vieną kartą metuose teikiamos 

veiklos įsivertinimo ataskaitos. 

2. 2018 m. geriausiai bendruomenės buvo įvertintos mokyklos tradicijų, programų 

tarpusavio dermės bei atitikties vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams bei vaiko sveikatos 

stiprinimo sritis, vaiko teisių garantavimo įstaigoje, vaiko asmeninės raiškos tenkinimo, vadovo 

metinės veiklos ataskaita bei mokyklos atstovavimo sritys. Gerai įvertintos personalo galimybių 

tobulėti sudarymo, bendruomenės bendradarbiavimo sritys. Tai sustiprina ugdymo įstaigos 

įvaizdį, kelia darbuotojų pasitikėjimą. Patenkinamai buvo įvertintos specialistų metodinė 

pagalba, pagalbos specialiųjų poreikių vaikams bei pagalbos ir paramos šeimai įvairovės sritys. 
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4.7. RYŠIŲ SISTEMA 

 

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

kompiuterinę programinę įrangą prižiūri Vidaus reikalų ministerijos valstybės įmonė 

„Infrastruktūra“, saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatorius. Skubi informacija 

perduodama el. paštu. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuota 6 darbo vietos (prijungtų prie 

interneto). Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei ir tėvams skelbiamos Vilniaus miesto 

savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtros projekto interneto svetainėje www.ikimokyklinis.lt http://www.svietimonaujienos.lt/, 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle „Sveika mokykla“ http://www.smlpc.lt/ ir darželio interneto 

svetainėje http://www.delfinukas.vilnius.lm.lt/ Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jo veikla 

susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomenės nariais, Vilniaus miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija, kitomis organizacijomis, dalyvauja įvairiose 

programose ir projektuose. Pastaraisiais metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

Vilniaus Vytauto didžiojo universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus kolegija, VŠĮ 

„Gyvenimo universitetas LT“, VŠĮ „Paramos vaikams centras“, VšĮ „Vaiko labui“, Vilniaus 

lopšeliu-darželiu „Šilelis“ taip pat bendradarbiaujame su Mokytojų namais, Vilniaus teatru 

„Lėlė“ ir kt. 

 

IŠVADOS 

1. Lopšelis-darželis siekia būti atviras visuomenei informacinėje erdvėje. Šiuolaikinės 

informacinės technologijos naudojamos ugdymo procesui paįvairinti ir kokybei gerinti. 

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

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 

patvirtinimo“ atualią redakciją. 

3. Plačiai vykdomas socialinis bendradarbiavimas. 

http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.smlpc.lt/
http://www.delfinukas.vilnius.lm.lt/
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SSGG ANALIZĖ SUVESTINĖ 

 

 

STIPRIOSIOS PUSĖS 

 

SILPNOSIOS PUSĖS 

 Steigėjo skirti papildomi pareigybių etatai 

specialiųjų poreikių vaikams – specialusis 

pedagogas, mokytojas padėjėjas, dirbantis 

su specialiųjų poreikių vaikais, 

psichologas.  

 Sukurta ir nuolat atnaujinama jauki, 

estetiška, saugi, pritaikyta bendruomenės 

narių poreikiams aplinka. 

 Lopšelio-darželio bendruomenės sukurta ir 

atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 

programa atitinka valstybės nustatytus 

reikalavimus, dera su kitomis 

edukacinėmis programomis, vykdomomis 

darželyje. 

 Įstaigoje ugdymo(si) procesas 

organizuojamas kokybiškai, atliepia vaikų 

ugdymo(si) poreikius, tėvų lūkesčius. 

 Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškos, 

fiziniams, socialiniams, emociniams 

poreikiams tenkinti. 

 Įstaigoje sėkmingai įgyvendinama 

sveikatos stiprinimo programa. 

 Bendruomenės nariai dalyvauja kuriant 

įstaigos politiką bei strategiją. 

 Dirba kvalifikuoti pedagogai ir kiti 

specialistai, aiški ir skaidri personalo 

politika, nedidelė darbuotojų kaita. 

 Sudarytos sąlygos personalo 

profesionalumui ir kvalifikacijai kelti. 

 Vadovas iniciatyvus, telkiantis 

bendruomenę, buriantis komandas, 

vertinantis ir gerbiantis bendruomenės 

narius. 

 Geri ryšiai su socialiniais partneriais. 

 Racionaliai naudojami finansiniai ištekliai. 

 Daugėja vaikų su specialiais ugdymosi 

poreikiais, kuriems reikalinga 

specialiojo pedagogo, psichologo, 

socialinio pedagogo pagalba. 

 Tobulintina informavimo sistema 

organizaciniais, metodiniais, pagalbos, 

paramos šeimai ir kitais socialiniais bei 

edukaciniais klausimais. 

 Personalui trūksta informacinių 

komunikacinių technologijų valdymo 

įgūdžių ir motyvacijos nuosekliai jas 

taikyti ugdymo procese. 

 Reikalingas lauko aikštelių ir erdvių 

papildymas , funkcionaliais, estetiškais 

lauko žaidimų įrenginiais, kurie 

patenkintų aktyvų vaikų judėjimą. 

 Įstaiga neturi patirties, užsienio kalbos 

įgūdžių rengiant ES projektus ir negali 

įsisavinti atitinkamų lėšų. 
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GALIMYBĖS 

 

GRĖSMĖS 

 Stiprinti vaikų, tėvų ir pedagogų veiklos 

dermę, organizuojant  ugdymosi procesą. 

 Skatinti pedagogus mokytis, tobulėti visą 

gyvenimą. 

 Kurti ir tobulinti informacinės, 

konsultacinės, socialinės pagalbos šeimai 

sistemą, efektyviai plėtoti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą. 

 Rengti seminarus, paskaitas pedagogams 

įtraukiojo ugdymo temomis. 

 Nuolat vykdyti naujų pedagogų paiešką, 

skatinti darbuotojus rinktis pedagogines 

studijas.   

 Rengiant projektus, bendradarbiaujant su 

užsienio partneriais atsiranda galimybės 

pasinaudoti ES lėšomis ir pagerinti 

lopšelio – darželio materialinę ir 

intelektualinę bazę. 

 Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, yra 

galimybės kurti funkcionalias edukacines 

aplinkas, turtinti ir atnaujinti įstaigos 

vidaus ir išorės aplinką. 

 Yra bendruomenės poreikis kurti socialias 

ugdymosi aplinkas vaikų saviraiškai, 

kūrybai, mąstymui ir kalbai lavinti. 

 

 Kai kurios šeimos nepakankamai skiria 

laiko ir dėmesio vaikų ugdymui, 

bendradarbiavimui su pedagogu. 

 Sunkėjanti gyventojų socialinė padėtis 

didina socialinius įstaigos 

įsipareigojimus. 

 Daugėja vaikų, turinčių ugdymosi 

sunkumų, emocijų ir elgesio sutrikimų. 

 Jaučiamas pedagogų trūkumas 

darželyje. 

 Nepakankamas finansavimas trukdo 

atnaujinti mokymo priemones, baldus 

įsigyti modernesnę įrangą. 

 Nuolat didėjantys, kartais pernelyg 

aukšti, tėvų bendruomenės reikalavimai 

personalui kuria papildomas įtampas. 
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V. STRATEGINĖS IŠVADOS 
 

1. Įstaigoje dirbantys pedagogai turi galimybę taikyti pažangias metodikas, 

naujausias technologijas, modernias ugdymo(si) priemones, mokytis, tobulėti ir stiprinti 

profesines kompetencijas bei gebėjimus kursuose, mokymuose ir kt. kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose ir taip siekti aukštos ugdymo kokybės. 

2. Tėvai – patikimi ugdymo partneriai, tačiau nepakankamai aktyvus jų dalyvavimas 

vaiko ugdymo procese bei pasiekimų vertinime neužtikrina kokybiško ugdymo šeimoje ir 

darželyje perimamumo. 

3. Lopšelyje-darželyje tobulinamos jau sukurtos ir kuriamos naujos edukacinės 

aplinkos, skatinančios vaikų aktyvumą, sveiką gyvenseną, tačiau nepakanka lėšų grupių, patalpų 

renovacijai, lauko erdvių, infrastruktūros rekonstrukcijai. Lopšelis – darželis neturi pakankamai 

intelektualinių resursų bei tradicijų dalyvauti ES remiamuose projektuose, kurie užtikrintų 

tikslingą finansavimą ir tuo pačiu materialinės bazės gerinimą. 

 

 

VI. MOKYKLOS STRATEGIJA 
 

VIZIJA 
 

Šiuolaikiškas, atviras, sveikatą puoselėjantis darželis – šiuolaikiniam vaikui. 

 

MISIJA 

 

Ugdyti šiuolaikišką, sveiką, savarankišką, kūrybišką, laisvą, besidominčia aplinkiniu 

pasauliu asmenybę, norinčią pažinti ir perimti tautos kultūrą. 

FILOSOFIJA 

 

Ugdymo proceso centre – vaikas. Ugdytojas – tik žinių šaltinis, moralinis vadovas. 

 

PRIORITETAI: 
 

 Ugdymo ir socialinių paslaugų kokybė. 
 

 Išsilavinę, kūrybingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai. 
 

 Sveikos gyvensenos ugdymas. 
 

 Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, 

diegiant informacines komunikacines technologijas. 
 

 Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas. 
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VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8.1. Strateginis tikslas – sukurti patrauklią ir modernią ugdymosi instituciją, 

teikiančią kokybišką ugdymą. 
 
Uždaviniai: 
 

8.1.1. Kūrybingai ir veiksmingai įgyvendinti pačių parengtą ir atnaujintą 

ikimokyklinio ugdymo programą, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų; 
 
                    8.1.2. siekti aukštos darbuotojų kompetencijos ir kultūros, nuolatinio mokymosi ir 

tobulėjimo, formuoti veiklią, atsakingą ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti 

komandose; 

8.1.3. užtikrinti kokybišką ugdymą(si) vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių; 
 

8.1.4. gerinti vaikų ugdymo(si) materialinę bazę, įsigyjant šiuolaikinių ugdymosi 

priemonių, plėtojant informacinių komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese. 

8.2. Strateginis tikslas – Saugoti ir stiprinti bendruomenės sveikatą, formuoti 

sveikatos stiprinimo žinias ir įgūdžius, sudaryti sąlygas saugiai ir aktyviai bendruomenės 

veiklai. 
 
Uždaviniai: 
 

8.2.1. Veiksmingai įgyvendinti ikimokyklinės ugdymo įstaigos parengtą sveikatos 

stiprinimo programą „Auk didutis, būk sveikutis 2016-2020“ 

8.2.2. sistemingai vykdyti sveikatos stiprinimo darželyje analitinę-tiriamąją veiklą; 
 

8.2.3. palaikyti teigiamą bendruomenės mikroklimatą, kaip sąlygą produktyviam 
 

darbui; 
 

         8.2.4. kurti saugią ir sveiką, skatinančią veikti aplinką, plėtojant lauko edukacines 
 

aplinkas; 
 

  8.3. Strateginis tikslas – Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, 

empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 
 
Uždaviniai: 
 

8.3.1. Plėtoti bendruomenės veiklą, bendradarbiaujant su šeima; 
 

8.3.2. formuoti lopšelio-darželio įvaizdį, savitumą, atspindint veiklos kryptis, 

rengiant bendrus projektus su socialiniais partneriais. 
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VIII. PROGRAMOS 
 

I. PROGRAMA. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas 

Kodas Tikslas 1 

 
Sukurti patrauklią ir modernią ugdymosi instituciją, teikiančią kokybišką ugdymą. 

 

Tikslo aprašymas. 

Lopšelis-darželis vykdo pačių sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Augu sveikas ir saugus 2017-2021“. Vaikams 

teikiamos logopedo ir visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos. Pedagogai turi galimybę kelti kvalifikaciją, mokytis savoje 

institucijoje. 

Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, ypatingas dėmesys bus skiriamas individualiam ugdymo turinio planavimui ir vaikų 

pasiekimų vertinimui pagal LR ŠMSM rekomendacijas. Plėtojama projektinė veikla, rengiamos specialiųjų poreikių vaikų individualios 

ugdymosi programos, vykdomas nuolatinis ugdymo proceso vertinimas ir įsivertinimas, tikslinga tiriamoji analitinė veikla. 

II. PROGRAMA. Fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimo užtikrinimas 

Kodas Tikslas 2 

 

Saugoti ir stiprinti bendruomenės sveikatą, formuoti sveikatos stiprinimo žinias ir įgūdžius, sudaryti sąlygas saugiai ir 

aktyviai bendruomenės veiklai. 

 
Tikslo aprašymas. 

Sukurta vieninga bendruomenės sveikatos stiprinimo sistema, pagrįsta funkcionaliu sveikatos stiprinimo veiklos valdymu, 

teigiama, veikti skatinančia psichosocialine ir fizine aplinka. 
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Įstaigoje sukurta ir į ugdymo procesą integruota sveikatos stiprinimo programa „Auk didutis – būk sveikutis“, skatinanti sveiką 

gyvenseną bendruomenėje. 

Grupėse įrengtos estetiškos, atitinkančios vaikų amžių ir jų poreikius, edukacinės aplinkos veiklai ir žaidimams. Atnaujinta 

lauko žaidimų įranga. 

Siekiant kryptingai įgyvendinti šį strateginį tikslą bus stiprinama įstaigos materialinė bazė – ieškoma papildomo finansavimo 

galimybių ir ES lėšų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas teigiamo psichologinio ir emocinio mikroklimato palaikymui. 

 

III. PROGRAMA. Kultūros ir demokratijos plėtotė 

Kodas Tikslas 3 

 

Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 

 

Tikslo aprašymas. 

Šiuo metu įstaiga plačiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, sukurta bendradarbiavimo sistema su aukštojo mokslo 

institucijomis. Įstaigos ryšiai su vietos, regiono, miesto švietimo įstaigomis yra tikslingi, turintys teigiamą poveikį įstaigos veiklai. 

Siekiama plėsti socialinių partnerių ratą. Siekiant šio tikslo skatinama bendruomenės iniciatyva, noras aktyviai dalyvauti įstaigos 

gyvenime įtraukiant visus bendruomenės narius. Pedagogai siekia veiklos viešumo, nebijo eksperimentų, glaudžiai bendradarbiauja ir 

dalijasi gerąja patirtimi, tiek su įstaigos pedagogais, tiek ir su kitų ugdymo įstaigų pedagogais. 

Siekiant šio tikslo įgyvendinimo bus patobulinta bendradarbiavimo su darželio bendruomene bei socialiniais partneriais 

sistema, pritraukiant investicijas veiklai plėtoti. 
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I PROGRAMA. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

 

1 tikslas. Sukurti patrauklią ir modernią ugdymosi instituciją, teikiančią kokybišką ugdymą. 
 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis 

(tūkst. eurų) 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. Kūrybingai ir 

veiksmingai 

įgyvendinti pačių 

parengtą ir 

atnaujintą 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

siekiant ugdytinių 

ugdymosi pažangos 

ir pasiekimų. 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 

programa „Augu sveikas ir saugus 

2017-2021“. Parengta ir į ugdymo 

turinį integruota papildoma sveikatos 

stiprinimo programa „Auk didutis – 

būk sveikutis 2016-2020“. Ugdymo 

turinys įgyvendinamas rengiant 

įvairius įstaigos, miesto, šalies ir 

tarptautinius projektus. Ugdymo 

organizavimas yra sąmoningas, 

tikslingas, lankstus, išlaikantis 

pusiausvyrą tarp pedagogo planuotos 

ir vaikų spontaniškai pasiūlytos 

veiklos. 

Ugdymo turinio planavimas ir vaikų 

pasiekimų vertinimas vykdomas 

vadovaujantis „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ir 

„Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis“. 

Įgyvendinama atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 

programa „Augu sveikas ir saugus 2017-2021“ 

bei sveikatos stiprinimo programa „Auk didutis 

– būk sveikutis 2016-2020“, orientuota į 

šiuolaikinio vaiko poreikius ir tėvų lūkesčius. 

Sukurta ir įdiegta vaiko pasiekimų vertinimo 

sistema, nuolat peržiūrima ir atnaujinama. 

Parengtos specialiųjų poreikių vaikų 

individualios ugdymo(si) programos. Vykdomos 

nuolatinės ugdymo proceso  veiksmingumo ir 

efektyvumo stebėsenos ir atliekama rezultatų  

analizė. Tai leis kokybiškiau įgyvendinti 

ugdymo programas. 

 

 

7.0 2019–2023 

2. Siekti aukštos 

darbuotojų 

kompetencijos ir 

kultūros, nuolatinio 

mokymosi ir 

Pedagogai dalyvauja specialiuose 

kursuose, nuotoliniuose 

internetiniuose seminaruose 

(pedagogas.lt), programose, 

kūrybiškai modeliuoja ugdymo turinį, 

Įgyvendinama pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

programa, kurioje numatyta pedagogų gebėjimų 

tobulinimas užsienio kalbų ir IKT (informacinių 

komunikavimo technologijų) taikymo srityse. 

Darželio pedagogai įgis pedagogines 

9.0 2019–2023  
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tobulėjimo, formuoti 

veiklią, atsakingą ir 

sutelktą 

bendruomenę, 

gebančią kūrybiškai 

dirbti komandose. 

diegia naujoves, rengia ir įgyvendina 

projektus. Kai kuriems pedagogams 

trūksta komandinio darbo įgūdžių. 

Stinga žinių ir užsienio kalbos įgūdžių 

rengiant tarptautinio lygio projektus. 

Nepakankamas informacinių 

technologijų taikymas ugdymo 

procese. Kiti įstaigos darbuotojai taip 

pat dalyvauja kursuose, mokymuose. 

kompetencijas: domėsis naujovėmis, taikys jas 

pedagoginėje veikloje, bus aktyvūs patirties 

skleidėjai besidomintys kitų institucijų gerąja 

darbo patirtimi. Išsiplės pedagoginių 

kompetencijų taikymo galimybės. 

Organizuojami komandos stiprinimo mokymai 

ir dalijamasis lyderyste. Pagal besimokančios 

organizacijos modelį į personalo ugdymą ir 

kvalifikacijos tobulinimą įtraukiami tėvai 

dalyvaus paskaitose, seminaruose. Įstaigos 

bendruomenė kūrybiškai reaguos į pokyčius ir 

taikys naujoves savo darbe. 

 

3.Užtikrinti 

kokybišką 

ugdymą(si) vaikams, 

turintiems 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Pateikta ES projekto 09.2.1-ESFA-K-

728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“ paraiška vertinimui.  

Bendradarbiaujant su šeima ir ISADD 

Lietuva 1 labai didelių specialiųjų  

poreikių vaikui sudarytos sąlygos 

kasdien gauti logopedo pagalbą 

ugdymo įstaigoje. Pedagogai 

dalyvauja kursuose, seminaruose apie 

įtraukųjį ugdymą, taiko įgytas žinias 

ugdymo procese. 

Taikant įtraukųjį ugdymą specialiųjų poreikių 

vaikams bus užtikrinta specialistų - specaliojo 

pedagogo, psichologo, logopedo bei mokytojo 

padėjėjo pagalba. Dalyvavimas ES projektuose 

pedagogams bei kitiems darbuotojams suteiks 

galimybę plėsti žinias apie įtraukųjį ugdymą, 

taikyti jas ugdymo procese. Sukurti nauji 

įtraukiojo ugdymo(si) modeliai padės 

integruotis vaikams su specialiais (vidutiniais, 

dideliais, labai dideliais) ugdymosi poreikiais į 

ugdymo(si) procesą. Švietėjiška veikla 

bendruomenėje mažins šeimų atskirtį. 

 

5.0 2019–2023 
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4. Gerinti vaikų 

ugdymo(si) 

materialinę bazę, 

įsigyjant šiuolaikinių 

ugdymosi 

priemonių, 

plėtojant 

informacinių 

komunikacinių 

technologijų 

naudojimą ugdymo 

procese. 

Grupės papildytos ugdymo(si) 

priemonėmis. Visose grupėse veikia 

WI-FI internetinis ryšys, 4 

nešiojamiems kompiuteriams įdiegtos 

naujos programos, įsigyti 2 

stacionarūs kompiuteriai. Ugdomojoje 

veikloje naudojama SMART 

interaktyvi lenta. 

Ugdymo procese kiekvienas pedagogas naudos 

IKT (informacines komunikavimo 

technologijas) informacijai perteikti bei ugdymo 

proceso vaizdumui didinti. Įsigyti 8 nešiojamus 

kompiuterius grupėse, kompiuterinių programų 

vaikų mąstymui ir kalbai lavinti. Įrengti 

tyrinėjimų ir eksperimentų kampelius visose 

grupėse. Bendruomenei įrengti atskirą erdvę 

bibliotekėlei. 

40.0 2019–2023  

 

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasieki

mo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Miesto 

savivaldybės 

lėšos (tūkst. 

Eur.) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

(tūkst. 

Eur.) 

ES fondai, 

kitų 

užsienio 

valstybių 

parama 

(tūkst. Eur.) 

Privačios 

lėšos, 2% 

paramos 

lėšos (tūkst. 

Eur.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Uždavinys. Kūrybingai ir veiksmingai įgyvendinti pačių parengtą ir atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą, siekiant ugdytinių 

ugdymosi pažangos ir pasiekimų. 

  Kasmet 

iki 

2023 

m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

7.0 2.0 4.0  1.0 

2. Uždavinys. Siekti aukštos darbuotojų kompetencijos ir kultūros, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, telkti veiklią, atsakingą 

bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose. 
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Kvalifikacijos 

kėlimo kursai, 

mokymai, 

seminarai, 

vadovų ir 

pedagogų 

atestacija. 

Pedagogų studijos 

VDU, Vilniaus 

kolegijoje. 

Internetinis ryšys, 

informaciniai 

leidiniai. 

Tobulinimosi 

projektai. 

Metiniai 

pedagogų veiklos 

vertinimo 

(įsivertinimo) 

pokalbiai. 

 

Tobulėja pedagogų 

kompetencija,  kyla 

kvalifikacija, stiprėja 

motyvacija. Veiksmingai 

dalijamasi gerąja darbo 

patirtimi. Aukšta ugdymo 

kokybė. 

 

Kasmet 

iki 

2023 

m. 

 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Pavaduotojas 

ūkio 

reikalams. 

9.0 3.0 6.0 ES fondo 

remiami 

seminarai 

 

3 uždavinys. Užtikrinti kokybišką ugdymą(si) vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 
 

Individualios 

programos 

specialiųjų 

poreikių 

turintiems 

vaikams, kursai, 

seminarai 

pedagogams, 

specialistams. 

 

Sukurti nauji įtraukiojo 

ugdymo(si) modeliai, 

individualios programos 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turintiems 

vaikams. Darnus 

specialistų, pedagogų 

komandinis darbas. 

 

Kasmet 

iki 

2023 

m. 

 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

logopedas, 

meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

psichologas, 

specialusis 

pedagogas 

5.0 2.0  3.0 

ES fondo 

remiami 

seminarai 
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4 uždavinys. Gerinti vaikų ugdymo(si) materialinę bazę, įsigyjant šiuolaikinių ugdymosi priemonių, plėtojant informacinių 

komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese. 
 

Garso, vaizdo 

aparatūros 

įsigijimas. 

Kompiuterinių 

programų 

įsigijimas 

logopedui ir 

grupių 

auklėtojoms. 

Vaikų veiklai 

skirtos 

priemonės 

(tyrinėjimui, 

eksperimentams, 

mąstymo ir 

kalbos lavinimui). 

Krepšinio 

aikštelės 

įrengimas. 

Atnaujinta ir modernizuota 

edukacinė aplinka skatina 

kūrybišką, inovatyvų ir 

visapusišką ugdymo 

procesą. 

 

Iki 

2023 

m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams. 

40.0 15.0 25.0   

 

 

II. PROGRAMA. Fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimo užtikrinimas 

 

 

II. tikslas. Saugoti ir stiprinti bendruomenės sveikatą, formuoti sveikatos stiprinimo žinias ir įgūdžius, sudaryti sąlygas saugiai ir 

aktyviai bendruomenės veiklai. 
 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių Planuojamas 
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išteklių 

poreikis  

(eurai) 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. Veiksmingai 

įgyvendinti 

ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos 

parengtą  

sveikatos 

stiprinimo 

programą „Auk 

didutis-būk 

sveikutis 2016-

2020“ 

 

 

 

 

 

Dirbama pagal parengtą papildomą 

sveikatos stiprinimo  programą „Auk 

didutis – būk sveikutis 2016-2020“ 

Sveikatos ugdymas integruojamas į 

visą ugdymo programą. Lopšelis-

darželis  pripažintas sveikatą 

stiprinančia mokykla nuo 1999 m. 

Vykdomi bendri sporto ir 

sveikatinimo renginiai su įstaigos 

bendruomene ir socialiniais 

partneriais. 

Parengti ir patvirtinti perspektyviniai 

15 d. valgiaraščiai Suderintas ir 

patvirtintas valgiaraštis alergiškiems 

vaikams. 

 

Atnaujinta sveikatos stiprinimo programą, 

išsikeliant naujus tikslus bei uždavinius. 

Sveikatos stiprinimo veikla lopšelyje- darželyje 

apims visus vaikus, atitiks jų amžiaus ypatumus, 

poreikius ir interesus. Vykdomi ilgalaikiai 

sveikatinimo projektai turės įtakos kiekvieno vaiko 

mitybos įpročiams, vaikai įgis motyvacijos 

sistemingai sportuoti ir aktyviai judėti. Nuolat 

atnaujinamas perspektyvinis valgiaraštis, įvedant 

įvairesnius, sveikatai palankius produktus, prisidės 

prie bendro vaikų sveikatinimo. 

 

 

 

 

 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019–2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sistemingai 

vykdyti 

sveikatos 

stiprinimo 

darželyje 

analitinę-

tiriamąją 

veiklą. 

Bendradarbioaujant su socialiniais 

partneriais atliekami vaikų sveikatos, 

ligų prevencijos tyrimai. Vykdomos 

bendruomenės apklausos vaikų 

maitinimo, ugdymo įstaigos 

bendradarbiavimo su šeima srityse. 

Atlikti internetines bei žodines apklausas, tyrimus 

ugdymo įstaigoje, įtraukiant visą bendruomenę – 

darbuotojus, tėvus, vaikus. Analitinės - tiriamosios 

veiklos rezultatais dalintis ir skelbti „Sveika 

mokykla“ https://www.ikimokyklinis.lt/  ,  
http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111  
internetiniuose puslapiuose, formuojant darželio 

įvaizdį. 

 

1.0 2019-2023 

3.Palaikyti 

teigiamą 

bendruomenės 

mikroklimatą, 

kaip sąlygą 

Fizinės ir psichosocialinės aplinkos 

svarbos sveikatai pripažinimas. 

Mokyklos bendruomenės nariai 

įtraukiami į planuojamų sprendimų 

priėmimą. Sistemingai atliekami 

Sveikata susijusi su gerovės samprata. Dėmesys 

gyvenimo kokybei, sveikatos problemų prevencija, 

protinės, socialinės ir fizinės sveikatos stiprinimas. 

Bendruomenės nariai patys spręs ar jie nori būti 

sveiki. Komandinis darbas pagerins tarpusavio 

10.0 2019–2023 

https://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111
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produktyviam 

darbui 

Profilaktiniai darbuotojų sveikatos 

tyrimai. Atsižvelgiant į darbuotojų 

poreikius, sudaromas darbuotojų 

atostogų grafikas ir darbo grafikai, jie 

derinami su darbuotojų atstovais. 

Pagal darbuotojų poreikį ir įstaigos 

prioritetus bei tikslus sudaromos 

sąlygos lankyti kvalifikacijos kėlimo 

kursus, mokymus. Vyrauja 

demokratinis valdymo stilius. 

 

bendradarbiavimą, pagarbų kito nuomonės 

vertinimą, gebėjimą valdyti stresą. Pagerės 

komunikacija tarp bendruomenės narių. 

4. Kurti saugią ir 

sveiką, 

skatinančią veikti 

aplinką, 

plėtojant lauko 

edukacines 

aplinkas. 

Ugdymo įstaigoje veikia baseinas, 

skirtas vaikų fiziniam aktyvumui 

skatinti. Įstaigos teritorijoje iš dalies 

atnaujinti nusidėvėję žaidimų 

aikštelių įrengimai Užtikrinta 

teritorijos ir pastatų priežiūra, 

saugumas, savalaikis remonto darbų 

planavimas. 

 

Iš dalies atnaujintos baseino patalpos, pakeista 

vėdinimo sistema. Pilnai atnaujinta lauko 

infrastruktūra. Žaidimų aikšteles papildytos naujais 

žaidimų įrenginiais, skatinančiais vaikų fizinį 

aktyvumą. Įrengta krepšinio aikštelė. Įgyvendinta 

aktyvaus judėjimo lauke bet kokiu oru sistema. 

Įrengtas šiltnamis. Įrengtas „Vabzdžių viešbutis“, 

skatinantis vaikų pažinimą, domėjimąsi, 

klausinėjimą. Įrengtas „Lauko knygynėlis“, 

skatinantis bendruomenės domėjimąsi ir dalinimąsi 

knygomis. 

 

60.0 2019–2023 

 

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Priemonės Pasiekimo indikatorius  Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. 

eurų) 

Finansiniai šaltiniai 

Miesto 

savival

dybės 

lėšos 

(tūkst. 

Eur.) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

(tūkst. 

Eur.) 

ES fondai, 

kitų 

užsienio 

valstybių 

parama 

(tūkst. 

Eur.) 

Privačios 

lėšos, 2% 

paramos 

lėšos (tūst. 

Eur.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Uždavinys. Veiksmingai įgyvendinti ikimokyklinės ugdymo įstaigos parengtą sveikatos stiprinimo programą „Auk didutis-būk sveikutis 

2016-2020“ 

 

 

Skatinant sveikatos 

stiprinimą ugdymo 

įstaigoje telkiama visa 

bendruomenė. 

Organizuojami 

renginiai, sporto 

šventės ugdymo 

įstaigoje ir už jos ribų.. 

Dalyvaujama veikloje 

su socialiniais 

partneriais. Dirbama 

pagal parengtą 

papildomą sveikatos 

stiprinimo  programą 

„Auk didutis – būk 

sveikutis 2016-2020“.  

 

Sudaryti darbo grupę  

sveikatos stiprinimo 

programai atnaujinti. 

Atnaujinta Sveikatos 

stiprinimo  išsikeliant 

naujus tikslus bei 

uždavinius. Sveikatos 

stiprinimo veikla 

lopšelyje darželyje 

apims visus vaikus, 

atitiks jų amžiaus 

ypatumus, poreikius ir 

interesus. Vykdomi 

ilgalaikiai sveikatinimo 

projektai  

 

Nuolat atnaujinamas 

perspektyvinis 

valgiaraštis, įvedant 

įvairesnius, sveikatai 

palankius produktus, 

prisidės prie bendro 

vaikų sveikatinimo. 

 

 

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

specialistas 

4.0 2.0 2.0   

2. Uždavinys. Sistemingai vykdyti sveikatos stiprinimo darželyje analitinę-tiriamąją veikla. 

Atlikti įstaigos veiklos 

įsivertinimą pagal 

Dažniausiai naudojami 

daugiadimensiniai 

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

1.0   ES fondo 

remiami 
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pasirinktas sritis ir 

sveikatos stiprinimo 

programos „Auk didutis 

– būk sveikutis 2016-

2020“  kriterijus. 

Nuolat tobulinti ir 

atnaujinti lopšelio-

darželio gdymo 

programą „Augu 

sveikas ir saugus 2017-

2021“ siekiant, kad 

sveikatos ugdymas 

apimtų visas ugdymo 

sritis. Sudaryti sąlygas 

ir paskatinti 

darbuotojus kelti 

kvalifikaciją sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo 

klausimais. 

 

 

 

 

 

vertinimo instrumentai:  

diskusijų grupės, 

stebėjimas, atvejo 

analizė ir pan. 

Kokybiniai tyrimo 

metodai derinami su 

kiekybiniais. Rezultatai 

panaudojami veiklai 

tobulinti. Sveikatos 

ugdymas įtrauktas į 

ugdymo planus, 

individualias 

programas. Efektyvus 

kūno kultūros 

programos 

gyvendinimas grupėse. 

Parengtas realus 

pedagogų žinių ir 

įgūdžių tobulinimo 

planas, analizuojami jo 

rezultatai. 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

specialistas 

seminarai 

3. Uždavinys. Palaiyti teigiamą bendruomenės mikroklimatą. 
 

Kurti neformaliai 

veikiančias 

savivaldos institucijas. 

Vykdyti ankstyvąsias 

prevencijos programas. 

Netradiciniai 

susirinkimai-vakaronės 

tėvams; paskaitos 

Plėtoti įstaigos 

savivaldos institucijų 

bei komandų veiklą 

įtraukiant jas į įstaigos 

valdymą, bendram 

sveikatos stiprinimo 

tikslui pasiekti. 

Vykdomos socialinių 

Kasmet 

iki 

2023 m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui, 

sveikatos 

10.0 2.0 3.0 ES lėšos 

3.0 

2.0 
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sveikatos temomis, 

konsultacijos, 

pokalbiai, 

kviestinių specialistų-

medikų pranešimai 

tėvams. 

bei emocinių  sunkumų 

įveikimo programa 

„Zipio draugai“  leis 

ugdyti vaikų tarpusavio 

santykių ir gyvenimo 

sunkumų įveikimo 

įgūdžius. Pasitikėjimo 

ir savitarpio supratimu 

grįsti bendruomenės 

narių tarpusavio 

santykiai. 

specialistas 

 

 
4. Uždavinys. Kurti saugią ir sveiką, skatinančią veikti aplinką, plėtojant lauko edukacines aplinkas. 
 

Dalyvauti kūno 

kultūros ir sporto 

rėmimo projektuose, 

savivaldybės bei 

respublikos mastu. 

Palaipsniui kurti „lauko 

darželio“ idėja pagrįstą 

vaikų ugdymo gryname 

ore sistemą. 

Įrengtos šiuolaikiškos 

vaikų aktyvaus 

sportavimo erdvės, 

aprūpintos sportiniu 

inventoriumi. Sudarytos 

sąlygos vaikų 

judėjimui, galimybė 

įdomiai ir prasmingai 

organizuoti judrią 

veiklą. Sukurtas 

inovatyvus, gamtines 

sąlygas išnaudojantis 

vaikų ugdymo(si) 

poreikius atitinkantis 

modelis. Dirba aktyvūs, 

sportiški, sveiką 

gyvenimo būdą 

propaguojantys 

pedagogai, darbuotojai. 

Kasmet 

iki 

2023 m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

60.0  40.0  20.0 
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III. PROGRAMA. Kultūros ir demokratijos plėtotė 

 

III tikslas – Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 
 
 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rodiklis Finansinių 

išteklių poreikis 

(tūkst. Eur.) 

Planuojamas 

įgyvendinimo laikas 

1 2 3 4 5 

1. Plėtoti bendruomenės  

veiklą, bendradarbiaujant 

su šeima. 

Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos 

pageidaujantiems tėvams gauti 

informaciją apie ugdymo(si) rezultatus 

ir procesą. Tėvai konsultuojami 

bendromis ugdymo(si) temomis. 

Organizuojami seminarai tėvams apie 

pozityvų vaikų ugdymą, sveiką mitybą,  

sveikatinimą ir pan. 

 

 2.0 2019–2023 

2. Formuoti lopšelio- 

darželio įvaizdį, atspindint 

veiklos kryptis, rengiant 

bendrus projektus su 

socialiniais partneriais. 

Dauguma lopšelio-darželio pedagogų 

dalyvauja įvairiuose renginiuose 

projektuose, miesto, regiono, 

respublikos mastu. Noriai dalinasi 

gerąja patirtimi su socialiniais 

partneriais. 

Tikslingai rengiami 

bendri projektai su 

socialiniais 

partneriais, padės 

pritraukti papildomų 

lėšų, skirtų vaikų 

ugdymo kokybės 

gerinimui. Sukurta 

„Mokymosi visą 

gyvenimą“ sistema, 

įgyvendinanti 

nuolatinį darbuotojų 

tobulėjimo poreikį. 

2.0 2019–2023 

 

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 
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Priemonės Pasiekimų indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreik

is 

(tūkst. 

Eur.) 

Finansiniai šaltiniai 

Miesto 

savivaldy

bės lėšos 

(tūkst. 

Eur.) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

(tūkst. 

Eur.) 

ES fondai, 

kitų 

užsienio 

valstybių 

parama 

(tūkst. Eur.) 

Privačios 

lėšos, 2% 

paramos 

lėšos (tūst. 

Eur.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 uždavinys. Plėtoti bendruomenės veiklą, bendradarbiaujant su šeima. 

Lopšelio-darželio 

ir šeimos 

bendradarbiavimo 

sistemos 

sukūrimas. 

Sukurta efektyvi tėvų 

informavimo sistema: 

savalaikis tėvų informavimas, 

tėvų dalyvavimas lopšelio – 

darželio gyvenime, 

kvalifikuota pagalba šeimai. 

Kasmet 

iki 2023 

m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

2.0  1.0  1.0 

2 uždavinys. Formuoti lopšelio-darželio įvaizdį, atspindint veiklos kryptis, rengiant bendrus projektus su socialiniais partneriais. 
 

Partneriškų ryšių 

su įvairiomis 

institucijomis 

plėtojimas. 

Tęsiamas kokybiškas ir 

tikslingas bendradarbiavimas 

su esamais socialiais 

partneriais. Plečiamas 

socialinių partnerių ratas, 

sudarant ilgalaikes 

bendradarbiavimo sutartis su 

VŠĮ „SOS vaikų kaimai 

Lietuva“, VŠĮ „Vaiko labui“. 

Kasmet 

iki 2023 

m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

2.0    2.0 

 

BENDRA PROGRAMŲ SUMA: 
I programa – 61000 Eur 

II programa – 75000 Eur 

III programa – 4000 Eur 

    

   IŠ VISO: 140 000  Eur
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IX. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 
 

 

Įstaigos strateginio plano stebėseną vykdo strateginio plano stebėsenos grupė, 

tvirtinama direktoriaus įsakymu. 

Stebėsenos grupės pagrindinis tikslas – vertinti įstaigos veiklos rezultatus ir 

koreguoti jos veiklą: padėti sekti planavimo, organizavimo ir vadovavimo eigą, gauti 

informaciją, aiškintis netikslumus, jų priežastis, surasti būdus nesklandumams šalinti. 

Strateginis planas koreguojamas pagal poreikį. Stebėsenos grupė analizuoja 

strateginio plano įgyvendinimą, analizės rezultatus fiksuoja (pagal 5 lentelę). 

Stebėsenos grupė strateginio plano įgyvendinimo rezultatus pristato 

bendruomenei vieną kartą metuose. 

 
6 lentelė. Strateginio plano stebėsenos analizė                                                                                                                             

 

Eil.nr. Indikatorius Pastabos 

 Buvusi 
situacija 

Buvo 
planuojama 

Dabartinė 
situacija 

 

 

Plano koregavimas ir pratęsimas. Strateginio planavimo grupė pagal poreikį 

koreguoja strateginį planą ir išvadas teikia stebėsenos grupei. 

Pritarus šiai grupei, planas yra papildomas arba koreguojamas. 
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