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ĮVADAS
Strateginis planas – tai veiklos programa penkerių metų laikotarpiui. Jame numatomas
nenutrūkstamas procesas įstaigos visuotinai aptartiems galutiniams tikslams pasiekti. Strateginis
planas padeda numatyti ir kontroliuoti aplinkoje vykstančius procesus (miesto, rajono,
mikrorajono, įstaigos), išlaikyti veiklos tęstinumą, vienyti bendruomenę ir nukreipti jos veiklą
svarbiausių tikslų link.
Strateginio plano tikslas – kurti savitą įstaigos modelį, kuris leistų veiksmingai įgyvendinti
plane numatytąsias programas ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Rengiant strateginį planą rėmėmės šiais principais.
Konceptualumo – ugdymo institucijos veiklos planavimas grindžiamas dokumentais,
reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklos politiką.
Moksliškumo – veiklos planavimas grindžiamas vadybos, pedagogikos, psichologijos
mokslų įžvalgomis ir rekomendacijomis.
Visapusiškumo – planas siejamas su vaiku, jo šeima, artimiausia aplinka, įstaigos specifika,
filosofija ir tradicijomis.
Perspektyvumo – veikla planuojama ilgesniam laiko tarpsniui, kadangi daugelį problemų
išspręsti ir tikslus įgyvendinti galima tik per ilgesnį laiko tarpą.
Partnerystės – rengiant strateginį planą dalyvavo lopšelio-darželio administracija,
pedagogai, tėvai, buvo ieškoma tarpusavio supratimo ir susitarimų.
Veiksmingumo – kokybiškų rezultatų siekiama, sumaniai ir taupiai naudojant materialinius
ir intelektualinius išteklius. Nuolat vertinama, analizuojama ir planuojama darželio veikla,
remiamasi jos veiksminga vadyba – tinkamais, laiku ir visai bendruomenei priimtinais
sprendimais.
Strateginį planą 2022-2026 metams rengė 2021 m. rugsėjo 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V39 „Dėl lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ bendruomenės narių telkimo strateginiam planui 20222026 m. parengti“ sudaryta strateginio planavimo darbo grupė, į kurios sudėtį įėjo administracijos
nariai, pedagogai, vyr. buhalteris, tėvų atstovai. Rengiant planą vadovautasi:
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu;
2. Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;
3. Valstybės švietimo 2013-2022 strategija;
4. Vilniaus miesto strateginiu planu 2020-2030 m.;
5. Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais ir veiklos ataskaitomis (2020-2021 m.);
6. Lopšelio-darželio direktoriaus veiklos ataskaitomis (2019-2020 m.);
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7. Lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais, lūkesčiais 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 „Saulėgrąža“ tapti
kokybiška, patrauklia ir savita ugdymo institucija.
1. BENDROSIOS ŽINIOS


Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 140 įsteigtas Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos
Vykdomojo komiteto 1983-08-01 sprendimu Nr. 114. Vilniaus miesto tarybos 1998-02-04
sprendimu Nr.128 darželiui suteiktas pavadinimas „Saulėgrąža“.



Darželio veiklos pradžia – 1983 m. lapkričio 28 d.



Institucijos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga (3112), tipas – lopšelis-darželis (3110),
identifikavimo kodas – 190027560.



Darželio priklausomybės tipas – 2 (Savivaldybės).



Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.



Darželio steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT09601 Vilnius. Darželio veiklą kuruoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Ikimokyklinio ugdymo skyrius, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.



Ugdymo forma – dieninė.



Lopšelis-darželis yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa. Jis vykdo vaikų ugdymo,
priežiūros ir globos funkcijas, puoselėja visas vaiko galias (intelektines, emocijų, valios,
fizines), lemiančias vaiko asmenybės brandą.



Ugdymo kalba – lietuvių.



Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais
įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LR
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais.



Lopšelis-darželis yra Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo institucija,
steigiama, reorganizuojama ir likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų,
Vyriausybės nutarimų ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.



Lopšelis-darželis išlaikomas steigėjo lėšomis. Jį komplektuoja steigėjas.



Darželio

adresas:

Taikos

g

31,

LT-05261

Vilnius.

Elektroninis

paštas

–

rastine@saulegraza.vilnius.lm.lt, telefono Nr. (8 5) 247 41 82.
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2. BENDROSIOS NUOSTATOS
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje veikia 12 grupių: dvi grupės – nuo 2 iki 3 metų amžiaus;
aštuonios grupės – nuo 3 iki 5(6) metų; dvi grupės – priešmokyklinio amžiaus (5(6)-7 m.)
vaikams.
Lopšelio-darželio ,,Saulėgrąža“ grupių darbo laikas yra 12 val. Vietų skaičius pagal projektinį
pajėgumą – 230.
Vaikų ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio ,,Saulėgrąža“
ikimokyklinio ugdymo programa ir ,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“,
dauguma pedagogų savo darbe taiko „Mąstymo mokyklos“ metodiką, orientuojasi į patirtinį
ugdymą per mąstymo įpročių lavinimą. Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja:


Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“;



Tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP veikloje;



Tarptautiniuose e-Twining projektuose;



Savo darbe taiko „Mąstančios mokyklos“ („Thinking school“) koncepcijos idėjas;



Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle;



UEFA ir LFF projekte „Futboliukas“;



Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų metodinio ratelio „Sutartinis“ veikloje;



Respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose.



Įstaiga dalyvauja 2014-2021 metų Europos Sąjungos fondų ir investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto priemonė 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“ projekte, kurio tikslas – sukurti unikalią vaikų pasiekimų
vertinimo sistemą, orientuotą į individualius vaiko gebėjimus. Darželyje tris kartus per
metus vykdomas vaikų daromos pažangos stebėjimas pagal kompetencijas ir veiklos sritis.
Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES

remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.
Atliepiant bendruomenės poreikius ir lūkesčius, direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė
įgyvendina sveikatos stiprinimo programą „Mažieji sveikuoliai“, kurios tikslas – visapusiškas
vaiko sveikatos saugojimas ir puoselėjimas vykdant kryptingą ir sistemingą ugdymo procesą,
siekiant fizinės, psichinės, dvasinės darnos bendruomenėje. Įstaigoje teikiamos logopedo,
socialinio pedagogo ir psichologo asistento paslaugos.
Lopšelis-darželis „Saulėgrąža“ bendradarbiauja su socialiniais partneriais: Vilniaus
pedagogine psichologine tarnyba, Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Vilniaus kolegija,
Justiniškių

seniūnija, Justiniškių

biblioteka, „Sietuvos“ progimnazija, Vilniaus

miesto

ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų metodinio ratelio „Sutartinis“ darželiais, Vilniaus
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lopšeliais-darželiais

„Krivūlė“,

„Gėlynas“,

Giliukas“,

mokykla-darželiu

„Vilija“

ir

kt.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padeda skleisti gerąją patirtį, dalintis pasiekimais,
tobulinti ugdymo procesą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST matrica)
GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

Politiniai teisiniai

Esminiai
dokumentai,
reglamentuojantys
lopšelio-darželio
veiklą, tai – LR Švietimo pakeitimo
įstatymas 2011 m., Valstybės švietimo
strategijos 2013-2022 m. nuostatos,
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva
-2030“, Vilniaus miesto savivaldybės
strateginis planas 2021-2023 m.
Jie kelia naujus reikalavimus ir
asmeniui, ir ugdymo institucijai.
Švietimo politika susitelkė į ugdymo
kokybę, ugdymo turinio kaitą ir jo
prieinamumą,
informacinių
technologijų naudojimą (toliau – IT)
ugdymo
procese,
skaitmeninio
ugdymo turinio kūrimą, kiekvieno
vaiko individualią pažangą, kas
sąlygoja lopšelio-darželio ugdymo
programų sistemingą atnaujinimą ir jų
monitoringą.

Švietimo politikos gairės, tikslai ir
uždaviniai neretai prasilenkia su
ekonominėmis šalies galimybėmis
bei naujomis socialinėmis ir
ekonominėmis reformomis.
Dauguma pokyčių yra nukreipta į
pavienių problemų sprendimą,
stokojant
sisteminio
požiūrio.
Ikimokyklinio
ugdymo
prieinamumo
didinimas
per
pastaruosius
metus
viršijo
numatytąjį siekinį, todėl atsiranda
vietų
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose stygius.
Ankstyvojo ugdymo pedagogų
rengimo modelis, kvalifikacijos
tobulinimo ir atestacijos sistemos
suponuoja
kvalifikuotų
ikimokyklinio ugdymo pedagogų
trūkumą.

Ekonominiai

Vilniaus
miesto
savivaldybės
sprendimas „Dėl tarybos 2020-07-08
sprendimo Nr. 1-595 „Dėl mokesčio
už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto
savivaldybės
mokyklose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir
vienos dienos vaiko maitinimo normos
nustatymo pakeitimo“ leidžia tikėtis
didesnių finansinių įplaukų įstaigos
ugdymo procesui gerinti.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. didėjo įstaigų
vadovų, pedagogų ir darbuotojų
atlyginimai,
kas
leistų
tikėtis
potencialių
darbuotojų
didesnio
susidomėjimo dirbti ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje.

Vilniaus
miesto
savivaldybės
kasmet skiriamų lėšų dažniausiai
pakanka tik avarinių situacijų
likvidavimui bei dalies patalpų
kosmetinio remonto atlikimui.
Įstaigos pastato išorė kelia grėsmes
saugumui, trūksta lėšų
jam
renovuoti ir atnaujinti iš esmės.
Įstaigos personalas neturi būtinų
įgūdžių rengiant paraiškas ES
projektams ir įsisavinant jų lėšas.

VEIKSNIAI

6

gyventojų
socialineiSocialiniai
- Gerėjant
ekonominei padėčiai, vyksta pačios
demografiniai
visuomenės kaita. Didėja dalies
visuomenės narių poreikis kurti
specialias ugdymosi aplinkas ypač
gabiems, motyvuotiems ugdytiniams.
Ekonomikos
augimas
sostinėje
padidina atvykėlių skaičių, o tuo pačiu
ir nepatekusių į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas vaikų skaičių.
Naujų migrantų antplūdis sąlygoja
migrantų vaikų skaičiaus padidėjimą.

Didėja poreikis kurti specialias
ugdymosi
aplinkas
gabiems,
motyvuotiems ugdytiniams, kurti
moderniomis
priemonėmis
aprūpintas aplinkas. Išlieka poreikis
ugdyti socialinės atskirties rizikos
šeimų vaikus. Darželis teikia
paramą šeimoms, auginančioms
specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčius vaikus ir vaikams iš
šeimų,
gaunančių
socialines
išmokas.

Technologiniai

Perėjimas prie elektroninių dokumentų
valdymo
sistemų,
įvairesnių
bendravimo ir bendradarbiavimo
virtualių platformų, leistų sklandžiau
ir greičiau vykti vidaus ir išorės
procesams,
užtikintų
geresnę
bendruomenės
tarpusavio
komunikaciją.
Darželyje diegiamos informacinės
technologijos (skaitmeniniai ekranai,
interaktyvios lentos, nešiojami ir
planšetiniais kompiuteriai) keičia
ugdymo turinį, jo prieinamumą įvairių
poreikių vaikams.
Sukurta ir veikia Darželio interneto
svetainė www.saulegraza.net, joje
talpinama visa visuomenei aktuali
informacija, ji lengvai ir greitai
prieinama.
Patvirtinti Darželio vietiniai teisės
aktai: Asmens duomenų tvarkymo
taisyklės, Ugdytinių asmens duomenų
tvarkymo taisyklės, Asmens duomenų
teikimo ir asmens duomenų tvarkymo
susitarimo forma, Sutikimo skelbti
asmens duomenis (nuotraukas, veido
atvaizdą) forma, su jais supažindinti
darbuotojai, tėvai.
Patvirtinta
informacinių
ir
komunikacinių
technologijų
naudojimo,
asmens
duomenų
tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir
kontrolės darbo vietoje tvarka.

Nepakankamas
personalo
kompiuterinio raštingumo lygis gali
pasunkinti elektroninių dokumentų
valdymo
sistemų
bei
kitų
elektroninių komunikacijos kanalų
panaudojimą įstaigos gyvenime.
Neracionalus
informacinių
technologijų
naudojimas
(televizoriaus,
kompiuterio,
kompiuterinių
žaidimų)
kelia
grėsmę ugdytinių sveikatai.

Edukaciniai

Darželis kuria ir tobulina palankią
aplinką edukacijai, teikia specialistų
pagalbą vaikui, siekia gerinti ugdymo
kokybę.
Darželyje nuolat tobulinama pedagogų

Sparčiai auga vaikų, turinčių įvairių
sutrikimų, skaičius. Didėjant vaikų,
turinčių
didelių
specialiųjų
ugdymosi
poreikių
skaičiui,
pedagogams trūksta patirties ir
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ir specialistų kvalifikacija, skatinamas
jų iniciatyvumas ir motyvacija, ugdant
naujos kartos vaikus.
Didėjant vaikų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, neįgalių vaikų
skaičiui, darželio personalas didina
socialinį jautrumą ir empatiją tokiems
vaikams bei jų tėveliams.
Kuriama ugdymosi sistema, kurioje
veiklos refleksija ir grįžtamasis ryšys
tampa svarbiausia ugdymo proceso
dalimi. Yra poreikis išmokti atlikti
veiklos
įsivertinimo
kokybės
apklausas IT pagalba.
Pedagogai turi visas galimybes nuolat
kelti savo kvalifikaciją, mokantis
vietoje, nuotoliniu būdu ar švietimo
centruose.
Sudarytos
galimybės
pedagogams
siekti
aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos.

žinių tinkamai organizuoti įtraukųjį
ugdymą. Taip pat sudėtinga rasti
profesionalių švietimo pagalbos
specialistų (logopedo, psichologo).
Ugdymo erdvės nepakankamai
pritaikytos
vaikų,
turinčių
specialiųjų poreikių, ugdymui,
savarankiškam
judėjimui,
stokojama edukacinių priemonių ir
įrenginių.
Nepakankama
ikimokyklinio
ugdymo pedagogų kompetencija
Europos Sąjungos kalbų mokėjime,
dažnai neleidžia jiems pasinaudoti
Vakarų Europoje sukaupta gerąja
patirtimi
bei
dalyvauti
tarptautiniuose projektuose.

4. VIDINĖ ANALIZĖ
4.1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas
Lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ struktūrą sudaro:
1. Administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams.
2. Pedagogai – mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
meninio ugdymo mokytoja, kūno kultūros pedagogai, logopedė, psichologo asistentė, socialinė
pedagogė.
3. Sveikatos priežiūros specialistė/dietistė koordinuoja vaikų maitinimo bei sanitarinio-higieninio
režimo organizavimą.
4. Aptarnaujantis personalas – mokytojų padėjėjos, mokytojų padėjėjos darbui su spec. poreikių
vaikais, virėjos, valytoja, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, sargai, kiemsargis – rūpinasi
vaikų saugumu ir gerove, įstaigos patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo pastatų,
inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą.

5. Darželio finansines operacijas atlieka darželio vyr. buhalteris teisės aktų nustatyta tvarka.
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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“
VALDYMO STRUKTŪRA

ĮSTAIGOS TARYBA

LOGOPEDAS

VYR.
BUHALTERIS

DIREKTORIUS

SEKRETORIUS

PSICHOLOGAS
ASISTENTAS

SOCIALINIS
PEDAGOGAS

DIETISTAS
DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS
UGDYMUI

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS
ŪKIO REIKALAMS

APSKAITININKAS

MOKYTOJO, DIRBANČIO
PAGAL IKIMOKYKLINIO
AR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYDYMO PROGRAMĄ,
PADĖJĖJAS

MOKYTOJAS, DIRBANTIS
PAGAL IKIMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMĄ
MOKYTOJAS, DIRBANTIS
PAGAL
PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMĄ

TECHNINIŲ (IT)
MOKYMO PRIEMONIŲ
SPECIALISTAS
SKALBĖJAS

MENINIO UGDYMO
MOKYTOJAS

SANDĖLININKAS

MOKYTOJO, DIRBANČIO
PAGAL IKIMOKYKLINIO
AR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMĄ,
PADĖJĖJAS
(SPECIALIŲJŲ PROREIKIŲ
VAIKAMS)

VIRĖJAS

VALYTOJAS

KIEMSARGIS
KŪNO KULTŪROS
SPECIALISTAS
SARGAS

PASTATŲ
PRIŽIŪRĖTOJAS

1 pav.
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Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Jis skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir
atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Direktorius atsako už tai, kad lopšelyje-darželyje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių
informavimą, vadybinių funkcijų paskirstymą ir tinkamą jų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, už
lopšelio-darželio veiklos rezultatus ir visą įstaigos veiklą.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja metodinį darbą darželyje, stebi, analizuoja ir
vertina ugdymo procesą įstaigoje, ugdymo rezultatus, teikia profesinę (dalykinę, metodinę,
konsultacinę) pagalbą pedagogams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei tobulinimo
klausimais, reflektuoja, analizuoja ir apibendrina pedagogų veiklą, inicijuoja ugdymo programų ir
projektų, ugdymo priemonių rengimą, naujų ugdymo formų ir metodų įgyvendinimą.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams vadovauja materialiniam aprūpinimui, jam pavaldus
darželio aptarnaujantis personalas.
Informacija apie darželio vadovus pateikiame 1 lentelėje.
Duomenys apie darželio vadovus.
Vardas, pavardė

Pareigybė

Rasa Vaitekėnienė

Direktorė

Dalia Tučkuvienė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

1 lentelė
Kontaktai
rastine@saulegraza.vilnius.lm.lt
+370 684 68 374
pavaduotoja@saulegraza.vilnius.lm.lt
+370 671 14 244

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:
Lopšelio-darželio „Saulėgrąža” taryba – lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia lopšeliodarželio savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės
atstovų svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir
spręsti. Lopšelio-darželio tarybą sudaro devyni nariai: 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4
nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Lopšelio-darželio tarybos nariai renkami
trejiems metams.
Lopšelio-darželio pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro
direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai,
švietimo pagalbos ir sveikatos priežiūros specialistai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.
Įstaigoje veikia vaikų grupių tėvų komitetai po 3 narius. Jie renkami grupių tėvų susirinkime
mokslo metų pradžioje. Tėvų komitetai, bendraudami ir bendradarbiaudami su pedagogais, padeda
spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo klausimus.
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Įstaigoje nuolat veikia šios komisijos:
Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, kuri
teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką,
atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus,
svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui
specialistams.
Vaiko gerovės komisija koordinuoja pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimą
ir prevencinę veiklą lopšelyje-darželyje, nagrinėja vaikų elgesio, bendravimo, nesusiformavusių
gebėjimų problemas, priima sprendimus, padedančius vaikui ugdytis visaverčio gyvenimo
įgūdžius, renka ir apibendrina informaciją iš grupės pedagogų, pagalbos specialistų, tėvų (globėjų,
rūpintojų), vaiko, padeda priimti sprendimus dėl pagalbos priemonių vaikui skyrimo, analizuoja
vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymus pedagogams
dėl šių santykių gerinimo, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi
poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
Lopšelyje-darželyje veikia darbuotojų išrinkta Darbo taryba, kurią sudaro trys darbuotojai.
4.2. Žmonių ištekliai

Ugdytiniai.
Vaikų grupės komplektuojamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m.
gruodžio 15 d. sprendimu Nr.1-1269 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Į grupes naujai atvykstantys vaikai priimami nuo einamų metų rugsėjo 1 d., o esant laisvų
vietų – nuolat.
Nors Lietuvoje pastebimas gimstamumo mažėjimas, Vilniaus mieste, o kartu ir lopšelyjedarželyje „Saulėgrąža“ vaikų skaičius nuolat auga. Ugdytinių kaitos analizė parodė, kad jau kelinti
metai vaikų grupės yra pilnai užpildytos, stengiamasi išlaikyti suaugusių asmenų ir vaikų skaičiaus
santykio balansą, nes grupėse vienu metu dažnai dirba 2-3 suaugusieji.
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Vaikų skaičius

Vaikų skaičiaus dinamika
246

246
245.5

245

245
244.5

244

244

244
243.5
243
2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Metai

2 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita
Į ikimokyklinio ugdymo įstaigą kasmet ateinančių vaikų skaičiaus dinamika didėjo nuo 2018
iki 2021 metų. Analizuojant ugdytinių lankomumo duomenis, galime daryti išvadą, kad ugdytinių
lankytų dienų skaičius kito nežymiai. Dažniau serga jaunesniųjų grupių (2-4 m.) vaikai. Lopšelįdarželį daugiausia lanko vaikai, gyvenantys Justiniškių mikrorajone (apie 87 %). Įstaiga paklausi
ir tarp kituose mikrorajonuose gyvenančių vaikų. Tai rodo įstaigos teikiamų paslaugų įvairovė ir
atlikti „Ugdymo paslaugų kokybės vertinimo tyrimai tėvų požiūriu“ (2020 m.).
Iki 2019 metų berniukų lankė santykinai daugiau negu mergaičių. Padėtis pasikeitė 2020 m.,
kai į mokyklą išvyko priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai, kuriose didžiąją daugumą sudarė
berniukai. Tais pačiais metais komplektuojant naujas ankstyvojo amžiaus grupes buvo priimta
daugiau mergaičių. Tai ir įtakojo bendrąjį berniukų ir mergaičių skaičiaus kitimą (ugdytinių
pasiskirstymas pagal lytį pateiktas 3 paveiksle).
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3 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį
Šiuo metu darželyje mergaičių yra daugiau negu berniukų.
2021 metais darželį lankė daug dviejų metų vaikų, mažiausiai buvo vienerių metų vaikų.
Atitinkamai 2020 metais daugiausiai lankė trimečiai, o jau 2021 metais daugiausiai buvo penkerių
metų vaikų. Vaikų skaičiaus pagal amžių dinamika pateikta 4 paveiksle.

4 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių
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Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius išlieka stabilus ir svyruoja tarp 40-49 vaikų.
Duomenys apie priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus augimą pateikti 5 paveiksle.

Priešmokyklinukų skaičius

Priešmokyklinukų skaičiaus dinamika
49
50

46
40

45
40
35
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5
0
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2020 m.
Metai

2021 m.

5 pav. Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamika
Darželį lanko 7 ugdytiniai, turintys specialių ugdymosi poreikių, iš jų vienas labai didelių,
trys – didelių ir trys – vidutinių. Šie vaikai ugdomi integruota ugdymo forma bendrose grupėse.
Jiems teikiama kompleksinė logopedo, socialinio pedagogo, psichologo asistento, mokytojos
padėjėjo spec. poreikių vaikams pagalba. Specialiesiems ugdymo poreikiams tenkinti švietimo
pagalbos specialistai kartu su mokytojais rengia individualias programas, kurias aprobuoja Vaiko
gerovės komisija. Darželio Vaiko gerovės komisija, bendradarbiaudama su Vilniaus PPT,
organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymąsi, inicijuoja pedagogų kvalifikacijos kėlimą
specialiojo ugdymo klausimais. Lopšelį-darželį lanko apie 60 vaikų, turinčių kalbos ir
komunikacijos sutrikimų ir jiems reikalinga nuolatinė logopedo pagalba. Pastaraisiais metais
padaugėjo hiperaktyvių vaikų, turinčių elgesio, emocijų ir kitus sutrikimus. Nuo 2018 m. steigėjo
skirtos lėšos darbo užmokesčiui leido atsižvelgti į bendruomenės poreikį ir įdarbinti psichologą
asistentą, socialinį pedagogą, mokytojo padėjėjus darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių
ugdytiniais.
2021 m. specialioji pedagoginė pagalba buvo teikiama septyniems specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikams, logopedinė – 28 vaikams, psichologinė – 18, socialinė – 9. Specialiųjų
ugdymosi poreikių vaikai ugdomi integruota ugdymo forma bendrose grupėse.
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Ugdytojai.
Darbuotojų skaičius darželyje nuolat augo. 2021 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje dirbo 4
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 20 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, meninio ugdymo
mokytojas, du kūno kultūros specialistai, logopedas (1,0), psichologas asistentas (0,5) ir socialinis
pedagogas (0,5).
Įstaigoje dirba aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys specialistai,
gebantys laiduoti kokybišką vaikų ugdymą(si).
Kaip matome iš žemiau pateiktos lentelės, 26 pedagogai turi aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, 5 turi aukštesnįjį išsilavinimą. 24 pedagogai yra baigę ikimokyklinio ugdymo
specialybės studijas.
Duomenys apie darželio pedagogų išsilavinimą pateikiami 2 lentelėje.
Pedagogų išsilavinimas.

2 lentelė
2020

aukštasis

Iš jų
ikimokyklinio
ugdymo
specialybės

aukštesnysis

ikimokyklinio
ugdymo
specialybės

iš viso
darbuotojų

aukštasis

Iš jų
ikimokyklinio
ugdymo
specialybės

aukštesnysis

Ikimokyklinio
ugdymo
specialybės

2021

iš viso
darbuotojų

Metai

Pedagogų iš
viso
Direktorius

29

24

23

5

5

31

26

24

5

5

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

Direkt. pav.
ugdymui
Grupių
mokytojai

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

23

18

18

5

5

24

20

20

5

5

Meninio ugd.
pedagogas
Logopedas

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

Psichologas
asistentas

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

Socialinis
pedagogas

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-
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6 pav. Pedagogų kvalifikacija 2021 m. rugsėjo 1 d.
Pedagogai kvalifikaciją kelia atsižvelgiant į įstaigos veiklos prioritetus, tikslus bei pačių
poreikius. Kvalifikacijos kėlimas vyksta dalyvaujant universitetų, švietimo centrų siūlomose
akredituotose programose, seminaruose, projektuose, konferencijose, taip pat pasinaudojant darželio
suteikta naryste www.pedagogas.lt nuotolinio mokymo platformoje. Pedagogai patys organizuoja

seminarus, perteikdami savo patirtį miesto mastu. Darbuotojai yra atviri naujovėms siekia jas
pritaikyti savo darbe.
Dauguma pedagogų yra įgiję vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinę
kategoriją. Per pastaruosius trejus metus vienas pedagogas įgijo vyresniojo mokytojo ir vienas –
ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas.
Per 2022-2026 metus šeši pedagogai planuoja įgyti vyresniojo mokytojo, o trys mokytojo
metodininko kvalifikacines kategorijas. Pedagogų atestacijos programa tikslinama metų pabaigoje ir
nustatyta tvarka aptariama įstaigos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijoje,
mokytojų taryboje bei tvirtinama lopšelio-darželio steigėjo.
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7 pav. Pedagogų darbo stažas.
Analizuojant 7 paveikslo duomenis, galima teigti, jog 80 procentų pedagogų turi ilgalaikį
darbo stažą – pedagogais dirba 15 metų ir daugiau. Per pastaruosius trejus metus buvo įdarbinti
trys jauni pedagogai, neturintys darbo stažo, tačiau turintys stiprią motyvaciją dirbti ikimokyklinio
ugdymo mokytojais. Jiems teikiama mentorių pagalba.
Pedagogai

save

realizuoja

rengdami

edukacinius

projektus,

vesdami

seminarus,

organizuodami renginius bendruomenei, pristatydami savo patirtį miesto mastu. Pedagogų
amžiaus vidurkis – 47 metai.
Per ateinančius kelerius metus bus siekiama, kad visose darželio grupėse dirbtų po 2
tinkamos kvalifikacijos specialistus.
Kitas personalas.
Lopšelyje-darželyje dirba 29 nepedagoginiai darbuotojai. Jų amžiaus vidurkis 50,5 metų.
Profesinio darbo patirties vidurkis – 12 metų.
Darbuotojai periodiškai dalyvauja ir įgyja kvalifikacijos pažymėjimus darbų saugos ir
sveikatos, higienos, finansų valdymo, dokumentų rengimo klausimais. Mokytojų padėjėjos
sistemingai atnaujina žinias specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. Šiuo metu darželyje
dirba 3 darbuotojai, kurie padeda mokytojoms ugdymo procese su didelių spec. poreikių vaikais.
Jų dėka teikiama svarbi pagalba grupės mokytojoms, didėja tėvelių pasitenkinimas esamų
paslaugų kokybe.
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Tėvai.
Tėvai dalyvauja lopšelio-darželio savivaldos veikloje, vaikų ugdymo procese, gauna
informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus. Jie aktyviai dalyvauja grupės ir
bendruomenės susirinkimuose, tėvų komitetų veikloje. Tėvai bendradarbiauja su pedagogais ir
švietimo pagalbos specialistais, darželio administracija, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros
klausimus, padeda sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei
raidai.
2020 m. atlikta tėvelių apklausa „Komunikacija tarp darželio ir tėvelių karantino metu“
išryškino kai kurias problemas, kurios demokratiškai sprendžiamos. Siekiant gerinti šeimos ir
darželio komunikaciją, sukurtos bendros tėvų ir pedagogų grupės internete, kur tėvams teikiama
aktuali ir svarbi informacija visais vaikų grupės veiklos klausimais. Itin skubią ir svarbią
informaciją ugdytinių tėveliams sistemingai pateikia darželio direktorė, informuodama grupių tėvų
komitetų pirmininkus. Ugdytinių tėvų dažnai prašomas atgalinis ryšys kiekvienos grupės ar
darželio veiklos klausimais. Tėvai nuomonę apie darželyje vykdomą veiklą pareiškia įvairių
apklausų metu, elektroniniu paštu, grupių susirinkimų nuotoliniu ar kontaktiniu būdu.
Tėvai įsitraukę į edukacinius projektus, skatinančius kūrybiškumą, savirealizaciją,
aplinkosauginį sąmoningumą, pilietiškumą – „Lietuvos miestai ir miesteliai“, „Augu sveikas ir
stiprus“, „Mokyklai ruošiamės kartu“, „Medžių pavėsyje“, „Kaip tapti Žemės draugais“, „Vaikystė
su knyga“ ir kt.
Tėvų skiriama GPM parama darželiui pastaruosius trejus metus yra stabili.
3 lentelė

Gauta paramos suma
Metai

Gauta paramos suma

2019

7776,01

2020

6753,43

2021

4583,28

4.3. Planavimo struktūra

Planavimo struktūrą sudaro:
1. Lopšelio-darželio strateginis planas penkerių metų laikotarpiui (planą rengia darželio
administracija kartu su bendruomenės atstovais, planas svarstomas įstaigos taryboje,
derinamas su steigėjo įgaliotu asmeniu ir patvirtinamas lopšelio-darželio direktoriaus
įsakymu.
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2. Metinis veiklos planas kalendoriniams metams (svarstomas įstaigos taryboje, pedagogų
taryboje, tvirtinamas įstaigos direktoriaus įsakymu).
3. Atestacijos programa rengiama trejų metų laikotarpiui, svarstoma pedagogų taryboje, ir
tvirtinama steigėjo įgalioto asmens.
4. Vaiko gerovės komisijos planas (kalendoriniams metams, tvirtinamas darželio direktoriaus
įsakymu).
5. Grupių metiniai ir trumpalaikiai ugdymo planai (ilgalaikiai planai derinami su direktoriaus
pavaduotoju ugdymui, suderintus ilgalaikius priešmokyklinių grupių planus tvirtina
darželio direktorius).
6. Savivaldos institucijų – darželio tarybos, pedagogų tarybos veiklos planai rengiami
kalendoriniams metams, svarstomi savivaldos institucijų posėdžiuose ir tvirtinami lopšeliodarželio direktoriaus įsakymu.
Planams parengti sudaromos darbo grupės, o atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos planams
teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Su strateginiu planu, metiniu veiklos planu
supažindinama lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ taryba, kuri pristato juos darbuotojams, ugdytinių
tėvams visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose. Planai skelbiami darželio internetinėje
svetainėje.
Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Saulėgrąža“.
Programos turinys orientuotas į vaikų visuminį ugdymą(si), būtiniausių vaiko poreikių: fizinio ir
psichinio saugumo, judėjimo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos
tenkinimą.
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir
ugdymosi programą“. Priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama tarptautinė socialinių
įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai.“
Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių.
Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos įstaigos
bendruomenės įsitraukimo į patį planavimo procesą.
4.4. Finansiniai ištekliai
Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro:
1. Valstybės biudžeto mokymo lėšos.
2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimų lėšos, skiriamos pagal patvirtintas
sąmatas.
3. Tėvų mokesčio lėšos už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.
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4.

1,2 proc. GPM paramos lėšos. Finansines lėšas sudaro fondų, organizacijų, kitų juridinių

ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos
pagal pavedimus.
Bendruomenės nariai dalyvauja planuojant lėšas ir nuolat informuojami apie jų panaudojimą.
Įstaigoje veikia viešųjų pirkimų komisija, jos taisyklės paskelbtos viešai įstaigos internetinėje
svetainėje. Lopšelyje-darželyje sukurta virtuali ugdymo aplinka ir užtikrintas virtualios aplinkos
prieinamumas visoms bendruomenės grupėms. Teikiamos ataskaitos įstaigos tarybai apie gautų
lėšų veiksmingą ir tikslingą panaudojimą.
4.5.Veiklos įsivertinimas

Lopšelio-darželio bendruomenė, siekdama tobulinti lopšelio-darželio veiklą, kasmet
įsivertina savo darbą. Įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos efektyvumo vertinimo
forma.
Įsivertinant veiklą, dalyvauja visa bendruomenė. 2020 m. geriausiai bendruomenės buvo
įvertintos ugdomosios veiklos, aplinkos, programų atitikties vaiko poreikiams ir interesams bei
ugdymo motyvacijos palaikymo sritys. Gerai bendruomenė įvertino ugdymo organizavimą
įstaigoje ir veiklos planavimą. Patenkinamai buvo įvertintas ugdomosios veiklos sistemiškumas,
metodinė specialistų pagalba.
Lopšelio-darželio vidinė veiklos kontrolė planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka
lopšelio-darželio vadovybė, savivaldos institucijos. Lopšelio-darželio vidinė veiklos kontrolė
vykdoma išorės ir vidaus norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir yra orientuota į darbuotojų
mokymą bei pagalbos jam suteikimą. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma
veiklos kontrolė, yra lopšelio-darželio nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai.
Ugdomosios veiklos priežiūros planui kasmet pritaria pedagogų taryba, priežiūrą vykdo paskirti
asmenys, apie veiklą informuojama metodiniuose pasitarimuose. Vaikų ugdymo pasiekimai
vertinami du kartus metuose (rudenį iki spalio 15 d. ir pavasarį iki gegužės 15 d.) pagal ugdymo
sritis ir kompetencijas. Sausio mėnesį atliekamas tarpinis vaiko gebėjimų įvertinimas.
Veiklos planai, ugdymo programos, viešųjų pirkimų planai, viešųjų pirkimų ataskaitos,
metinės veiklos ataskaitos skelbiami darželio interneto svetainėje, prieinami plačiajai visuomenei.
Giluminis įsivertinimas atliekamas pagal poreikį, giliau ir plačiau tiriant pasirinktą sritį,
tyrimų, anketinės apklausos, dokumentų analizės bei interviu metodais. Jame dalyvauja visa
bendruomenė.
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2020 m. gruodžio mėn. atlikto giluminio veiklos įsivertinimo išvados ir rezultatai
Stiprosios pusės

Vidiniai veiksniai
Lopšelio-darželio
kultūra/etosas









Vaiko ugdymas ir
ugdymasis





Vaiko ugdymo(si)
pasiekimai





Silpnosios pusės

Vertybių sistema (draugiškas ir
palankus vaikams ir darbuotojams
mikroklimatas; vaiko poreikiams
pritaikyta ir aprūpinta edukacinė
aplinka; tikslų vieningumas ir
atsakomybė už ugdymo(si)
rezultatus; nuolatinis mokymasis ir
tobulėjimas; pedagoginio
meistriškumo ir ugdymo kokybės
siekis.
Bendruomenės nariai tapatinasi su
įstaiga, didžiuojasi ja.
Bendruomenė patenkinta estetiniu
lopšelio-darželio įvaizdžiu ir
dalyvauja jį puoselėjant.
Atvirumas pokyčiams.
Vaikų kultūra.
Lygių galimybių ir teisingumo
užtikrinimas.



Bendruomenės narių
bendradarbiavimo kokybė.

Tenkinami ugdytinių poreikiai ir
tėvų lūkesčiai, užtikrinamas
visuminis asmenybės ugdymas,
aukšta ugdymo kokybė.
Ugdymo procesas organizuojamas
vykdant atnaujintą lopšelio-darželio
ikimokyklinio ugdymo programą
„Saulėgrąža“ ir bendrąją
priešmokyklinio ugdymo ir
ugdymosi programą. Ugdymas
grindžiamas kompetencijomis, į
vaiką orientuota veiksena,
interaktyviais metodais. Stiprinama
vaikų sveikata, puoselėjamas
kūrybingumas, savarankiškumas,
atsakingumas.



Tobulintina mokytojų
veiklos planavimo kokybė,
atsižvelgiant į
„Ikimokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų aprašą“.
Daliai personalo trūksta
informacinių komunikacinių
technologijų valdymo
įgūdžių ir motyvacijos
nuosekliai jas taikyti
ugdymo procese.
Ugdymosi motyvacijos
palaikymas.

Įstaigoje kuriama savita vaikų
pasiekimų vertinimo sistema.
Vaikų daroma pažanga įvairiais
amžiaus tarpsniais.
Darželio ugdytiniai labai gerai
pasirodo respublikiniuose
konkursuose ir miesto renginiuose.









Šeimų informavimo apie
vaiko pasiekimus kokybė,
grįžtamojo ryšio taikymas.
Pedagogų ir tėvų veiklos
dermė, skatinant vaiko
pasiekimus ir juos vertinant.
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Parama ir
pagalba vaikui,
šeimai






Ištekliai





Mokyklos
valdymas







Palankus psichologinis darželio
mikroklimatas. Bendruomenės
nariai žino savo teises, pareigas,
jomis vadovaujasi, prisiima
atsakomybę. Įstaigoje
įgyvendinamos konfliktų
prevencijos priemonės (etikos
kodeksas, darbuotojų skatinimo ir
motyvavimo sistema).
Lopšelyje-darželyje garantuojamos
prigimtinės vaiko teisės, saugi ir
ugdanti aplinka.
Ugdytiniai įstaigoje jaučiasi saugūs,
žino į ką gali kreiptis iškilus
problemai.

 Specialioji, psichologinė ir
socialinė pagalba

Personalo kompetencija ir jos
panaudojimas.
Ugdymo lėšos, surinktos iš tėvų
naudojamos racionaliai ir tikslingai
(rengiami viešųjų pirkimų planai).
Galimybių tobulėti sudarymas.



Įstaigos vadovas – kompetentingas,
aukštos kvalifikacijos, turintis žinių
bei vadybinių gebėjimų, kuriuos
sėkmingai panaudoja įstaigos
valdyme, užtikrinant kokybišką
ugdymo proceso planavimą ir
organizavimą bei darbuotojų
motyvavimą.
Bendruomenė dalyvauja metinės
veiklos plano įgyvendinime,
bendradarbiauja metodinėje grupėje,
dalijasi patirtimi, keičiasi idėjomis.
Vadovai sugeba sutelkti darbuotojus
į vieningą visumą.



Lėšų trūkumas riboja
ugdymo priemonių įsigijimą,
pastato renovacijos darbus.
 Patalpų stoka papildomam
ugdymui, fiziniam vaikų
lavinimui.





Savivaldos institucijų
aktyvumas ir veiklumas.
Nepakankamai efektyviai
veikia įstaigos stebėsenos,
vertinimo ir įsivertinimo
sistema.
Ne visi lopšelio-darželio
bendruomenės nariai yra
aktyviai įsitraukę į vadybos
procesus.
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5. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ























Stipriosios pusės
Įstaiga yra atvira pokyčiams, joje
užtikrinamos lygios galimybės, socialinis
teisingumas.
Įstaigoje ugdymo(si) procesas
organizuojamas kokybiškai, atliepia vaikų
ugdymo(si) poreikius, tėvų lūkesčius.
Darželis iš dalies dirba pagal „Mąstymo
mokyklos“ metodiką, taikydamas
mąstymo įrankius įvairių poreikių
vaikams.
Lopšelio-darželio veikla paremta parama
ir pagalba vaikui ir šeimai.
Sudarytos sąlygos tobulėti. Visi pedagogai
ir jų padėjėjai dalyvauja kvalifikacijos
kėlimo programose, projektuose, kurios
tenkina jų poreikius ir lūkesčius.
Bendruomenės nariai dalyvauja kuriant
mokyklos politiką bei strategiją.
Dirba kvalifikuoti pedagogai ir švietimo
pagalbos specialistai, aiški ir skaidri
personalo politika, nedidelė darbuotojų
kaita.
Vadovas iniciatyvus, telkiantis
bendruomenę, buriantis komandas,
vertinantis ir gerbiantis bendruomenės
narius.
Galimybės
Plėtoti įstaigos ir šeimos
bendradarbiavimo galimybes, ieškant
naujų komunikacijos kanalų ir formų.
Ieškoti naujų, profesionalių
technologinių, vadybinių sprendimų
siekiant gerinti šeimos ir pedagogų
tarpusavio komunikaciją.
Keisti ir pritaikyti visų vaikų poreikiams
pasiekimų vertinimo sistemą.
Užtikrinti įtraukiojo ugdymo
prieinamumą įvairių poreikių vaikams.
Rengti projektus, bendradarbiauti su
užsienio partneriais, pagal galimybę
pasinaudoti ES lėšomis ir pagerinti
materialinę ir intelektualinę bazę.
Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, yra
galimybės kurti funkcionalias edukacines
aplinkas, turtinti ir atnaujinti įstaigos
vidaus ir išorės aplinką.
Sukurti ekologišką, vaikų kūrybiškumą
bei judumą skatinančią vidaus ir išorės
ugdymo(si) aplinką.









Silpnosios pusės
Dalies darbuotojų netenkina tarpusavio
bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.
Nepakankamas tėvų aktyvumas ir jų siekis
dalyvauti vaikų ugdymo procese.
Tobulintina tėvų informavimo sistema
organizaciniais, metodiniais, pagalbos,
paramos šeimai ir kitais socialiniais bei
edukaciniais klausimais.
Skatintinas mokyklos savivaldos institucijų
veiklumas.
Nepakankamai išnaudojama socialinė
partnerystė siekiant ugdymo kokybės ir
įvairovės.
Įstaiga neturi patirties, užsienio kalbos įgūdžių
rengiant ES projektus ir negali įsisavinti
atitinkamų lėšų.

Grėsmės
 Pokyčiai, reikalaujantys keisti įprastą darbo
praktiką, nauji lūkesčiai, naujos darbo
priemonės, skaitmeninė aplinka gali sumažinti
dalies darbuotojų psichologinį saugumą,
motyvaciją bei turėti įtakos personalo kaitai.
 Darželiui skiriamos psichologo, socialinio
pedagogo, spec. pedagogo pareigybių dalys
nemotyvuoja specialistų rinktis darbą
darželyje.
 Didėjantis migracijos ir emigracijos rodiklis.
Daugėja šeimų, išvykstančių laikinai dirbti
užsienyje, kurios laikiną vaikų globą patiki
seneliams ar kitiems artimiesiems, o tai įtakoja
vaikų emocinę būklę ir ugdymosi pasiekimus.
 Skeptiškas dalies bendruomenės narių
nusiteikimas laipsniškai pereiti prie įtraukiojo
ugdymo modelio.
 Daugėja vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų,
emocijų ir elgesio sutrikimų, o tai nemotyvuoja
jaunų pedagogų rinktis sunkų darbą darželyje.
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6. STRATEGINĖS IŠVADOS


Įvertinus esamą padėtį, galima teigti, kad įstaigoje dirba patyrę, didelį pedagoginio

darbo stažą turintys pedagogai. Jie 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.


Tėvai – patikimi ugdymo partneriai, tačiau nepakankamai aktyvus jų dalyvavimas

vaiko ugdymo procese bei pasiekimų vertinime neužtikrina kokybiško ugdymo šeimoje ir
darželyje perimamumo.


Lopšelyje-darželyje tobulinamos jau sukurtos ir kuriamos naujos edukacinės

aplinkos, skatinančios vaikų aktyvumą, sveiką gyvenseną, tačiau nepakanka lėšų pastato
renovacijai, stogo remontui, lauko įrenginių rekonstrukcijai.


Lopšelis-darželis neturi pakankamai intelektualinių resursų bei tradicijų dalyvauti ES

remiamuose projektuose, kurie užtikrintų tikslingą finansavimą ir tuo pačiu materialinės bazės
gerinimą.
7. MOKYKLOS STRATEGIJA

MISIJA
Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų
poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir
kūrybingą asmenybę bei tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas.

VIZIJA
Sveikas vaikas – saugus vaikas – džiugus vaikas – kūrybiškai mąstantis vaikas – laimingas
vaikas.
FILOSOFIJA
„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus“ (O. Vaildas).
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8. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8.1.

Strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką ir individualizuotą ugdymo procesą,

pagrįstą „Mąstymo mokyklos“ metodika bei aktyviu tėvų įsitraukimu.

Uždaviniai:
8.1.1. gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, kūrybingai
ir veiksmingai integruojant „Mąstymo mokyklos“ metodiką, STEAM ugdymą ir socialinio
emocinio ugdymo programas;
8.1.2. kelti pedagogų kvalifikaciją, stiprinti bendrąsias ir dalykines jų kompetencijas, plėtoti
ir gilinti bendrystės, partnerystės, komandinio darbo įgūdžius;
8.1.3. bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, įdiegti ugdytinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo modelį, pagrįstą tarpusavio pasitikėjimu ir grįžtamuoju ryšiu.
8.2. Strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką švietimo pagalbą vaikams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvams bei pedagogams.
Uždaviniai:
8.2.1. siekti pozityvaus bendruomenės požiūrio į ugdytinių, turinčius specialiųjų ugdymosi
poreikių integraciją į bendrojo ugdymo grupes;
8.2.2. kurti edukacines erdves, atitinkančias vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
amžių ir sutrikimo sunkumą.

8.3.

Strateginis tikslas – kurti sveiką, saugią, estetišką, šiuolaikinius vaiko ugdymosi

reikalavimus bei bendruomenės narių poreikius atitinkančią aplinką.
Uždaviniai:
8.3.1. palaikyti teigiamą emocinį ir psichologinį mikroklimatą bendruomenėje;
8.3.2. modernizuoti įstaigas patalpas, įsigyjant skaitmeninių ugdymosi priemonių, plėtojant
IKT naudojimą ugdymo procese.
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9. PROGRAMOS
I. PROGRAMA. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas
Kodas

Tikslas 1

01

Užtikrinti kokybišką ir individualizuotą ugdymo procesą, pagrįstą „Mąstymo
mokyklos“ metodika bei aktyviu tėvų įsitraukimu.

Tikslo aprašymas.

Lopšelis-darželis vykdo pačių sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Saulėgrąža“ ir
„Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“. Vaikams teikiamos logopedo, psichologo,
socialinio pedagogo, kūno kultūros, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų paslaugos.
Įstaiga dalyvauja 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto priemonė 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos
tobulinimas“ projekte, kurio tikslas – sukurti unikalią vaikų pasiekimų vertinimo sistemą,
orientuotą į individualius vaiko gebėjimus. Darželyje tris kartus per metus vykdomas vaikų
daromos pažangos stebėjimas pagal kompetencijas ir veiklos sritis.
Didžioji dalis vaikų (75 proc.) įstaigoje pasiekia aukštą pasirengimo mokyklai lygį bei
atitinka priešmokykliniam ugdymui keliamus reikalavimus (buvo 70 proc.); ugdytiniai labai
gerai pasirodo respublikiniuose konkursuose ir miesto renginiuose.
Skatinant bendruomenės atvirumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, įstaigos rezultatai
viešinami bei reprezentacija vykdoma konferencijose, rašant straipsnius viešoje erdvėje bei
mokyklos internetinėje svetainėje. Suburta kūrybinė darbo grupė įstaigos internetinei svetainei
atnaujinti ir papildyti aktualia informacija apie mokyklos kultūros ugdymo kryptis, strategijas,
naujausius teisės aktus, susijusius su asmens duomenų apsauga.
Užtikrinama kokybiška vidinė ir išorinė komunikacijos (tėvų ir pedagogų susirašinėjimas,
dokumentų teikimas elektroniniu paštu, skelbimai, stendai įstaigos viduje). Formuojasi aukšta
mokyklos kultūros, reikalaujanti motyvacijos, atsidavimo ir pokyčių kiekvieno bendruomenės
nario mąstyme.
Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, ypatingas dėmesys bus skiriamas individualiam ugdymo
turinio planavimui ir vaikų pasiekimų vertinimui pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos rekomendacijas. Diegiamos modernios „Mąstančios mokyklos“ koncepcijos idėjos,
plėtojama projektinė veikla, rengiamos specialiųjų poreikių vaikų individualios ugdymosi
programos, vykdomas nuolatinis ugdymo proceso vertinimas ir įsivertinimas, tikslinga tiriamoji
analitinė veikla.
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II. PROGRAMA. Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas.
Kodas

Tikslas 2

02

Užtikrinti kokybišką švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, jų tėvams bei pedagogams.

Tikslo aprašymas.
Siekdamas kokybiškos švietimo pagalbos darželis rūpinasi kokybiška ir atliepiančia vaiko
poreikius bei tėvų lūkesčius Vaiko gerovės komisijos veikla. Siekiant visų bendruomenės narių
tikslo – koordinuotos ir veiksmingos švietimo pagalbos šeimai teikimo – buvo suburta pagalbos
specialistų komanda mokymams tėvams organizuoti, vykdomas paskaitų ciklas tėvams
„Inovatyvios

pagalbos

galimybės

ugdant

priešmokyklinio

mažiaus

vaikus

kitaip“

organizavimas.
Gavus steigėjo finansavimą įsigytos ugdymo priemonės specialiųjų ugdymosi poreikių
vaikams (loginiam mąstymui, fiziniam aktyvumui, komandiniam darbui, sensorikai, pažinimui
lavinti, emocijoms ir elgesiui valdyti ir kt.). Edukacinėmis priemonėmis praturtinti logopedo,
socialinio pedagogo, psichologo kabinetai.
Įgyvendinami pozityvios psichosocialinės aplinkos projektai „Pasidalinkime draugyste“,
ekologinis projektas „Švari „Saulėgrąža“ – švari Lietuva“, projektas „Būk saugus darželyje,
gatvėje ir namuose“. Stengiamasi užtikrinti šiltą emocinį mikroklimatą įstaigoje, garantuojant
psichologinį vaiko saugumą, palengvinant adaptaciją darželyje (neužfiksuotas nė vienas smurto
atvejis šeimoje ir institucijoje, 70 proc. naujokų adaptacija buvo pakankamai gera), tęsiamas
dalyvavimas tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Bendruomenė susipažinusi su Patyčių,
smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu.
Siekiant įgyvendinti šį tikslą bus skatinamas bendruomenės pozityvus požiūris į
„Kitokius“ vaikus, iniciatyvumas, atsakomybė, ieškoma tėvams patrauklių informacijos
perteikimo būdų ir bendradarbiavimo formų, aktyvinamas tėvų ir socialinių partnerių
dalyvavimas vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo procese ir įstaigos gyvenime.
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III. PROGRAMA. Savitos, sveikos, pozityviais bendruomenės narių santykiais
grindžiamos aplinkos kūrimas.
Kodas
Tikslas 3
Tęsti sveikos, fiziškai ir emociškai saugios, estetiškos, šiuolaikinius vaiko

03

ugdymosi reikalavimus bei bendruomenės narių poreikius atitinkančios aplinką
kūrimą.
Tikslo aprašymas.
Įstaigoje susitarta dėl aiškios, visai bendruomenei žinomos ir priimtinos vaikų sveikatos
stiprinimo politikos ir jos įgyvendinimo strategijos. Darželis tęsia sveikos gyvensenos
strategijos įgyvendinimą. Įgyvendinama sveikatos saugojimo programa „Mažieji sveikuoliai“.
Sukurtas ir puoselėjamas šiltas emocinis mikroklimatas, garantuojant psichologinį vaiko
saugumą, palengvinant adaptaciją darželyje, tęsiamas dalyvavimas tarptautinėje programoje
„Zipio draugai“.
Įstaigoje įgyvendinamos konfliktų prevencijos priemonės (etikos kodeksas, darbuotojų
skatinimo ir motyvavimo sistema, krizių valdymo komanda). Pagalbą teikia psichologo
asistentas, šiais metais darbintas socialinis pedagogas. Įstaigos atmosfera demokratiška,
grindžiama skaidrumo, teisingumo bei lygių galimybių principais. Nuolat palaikomas ir
skatinamas personalo aktyvumas, vertinamos ir įgyvendinamos jų idėjos. Bendruomenės nariai
žino savo vaidmenį ir prisiima atsakomybę.

I PROGRAMA. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.
Tikslas. Užtikrinti kokybišką ir individualizuotą ugdymo procesą, pagrįstą „Mąstymo mokyklos“
metodika bei aktyviu tėvų įsitraukimu.

Uždaviniai
1

Esamas rodiklis

2
1. Gerinti
Atnaujinama
ikimokyklinio ir
ikimokyklinio
priešmokyklinio
ugdymo programa.
ugdymo programų
Ugdymo turinys
įgyvendinimą,
įgyvendinamas
kūrybingai ir
rengiant įvairius
veiksmingai
įstaigos, miesto,
integruojant
šalies ir
„Mąstymo
tarptautinius
mokyklos“ metodiką, projektus.
STEAM ugdymą ir
Ugdymo
socialinio emocinio
organizavimas yra
ugdymo programas.
sąmoningas,

Planuojamas rezultatas
3
Įgyvendinama atnaujinta
ikimokyklinio ugdymo
programa „Saulėgrąža“
bei atnaujinta „Bendroji
Priešmokyklinio ugdymo
programa“, orientuotos į
šiuolaikinio vaiko
poreikius ir tėvų
lūkesčius.
Dauguma pedagogų (80
proc.) paįvairina ugdymo
procesą „Mąstymo
mokyklos“ įrankiais

Finansinių
Planuojamas
išteklių
įgyvendini
poreikis
mo laikas
(tūkst. Eurų)
4
5
6,0
2022-2026
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2. Kelti pedagogų
kvalifikaciją, stiprinti
bendrąsias ir
dalykines jų
kompetencijas,
plėtoti ir gilinti
bendrystės,
partnerystės,
komandinio darbo
gebėjimus.

tikslingas, lankstus,
išlaikantis
pusiausvyrą tarp
pedagogo
planuotos ir vaikų
spontaniškai
pasiūlytos veiklos.

(kepurės, raktai,
aukštesnio lygio
klausimai ir kt.).
Siekiant ugdymo
kokybės gerinimo į
ugdymo turinį lanksčiai,
kūrybingai ir veiksmingai
integruojamos STEAM
ugdymo metodikos ir
technologijos.

Pedagogai
dalyvauja
specialiuose
kursuose,
programose,
kūrybiškai
modeliuoja ugdymo
turinį, diegia
naujoves,
rengia ir įgyvendina
projektus,
motyvuoti
pedagogai taiko
„Mąstančios
mokyklos“
koncepcijos idėjas.
Kai kuriems
pedagogams trūksta
komandinio darbo
įgūdžių.
Stinga žinių ir
užsienio kalbos
įgūdžių rengiant
tarptautinio lygio
projektus.
Nepakankamas
informacinių
technologijų
taikymas ugdymo
procese.

Įgyvendinama pedagogų
kvalifikacijos kėlimo
programa, kurioje
numatyta dalies
pedagogų (25 proc.)
gebėjimų tobulinimas
užsienio kalbos ir IKT
taikymo srityse.
Vyksta ugdymo inovacijų
paieška ir diegimas,
įvairinamas ugdymo
procesas, įgyjamos
naujos ir tobulinamos
esamos kompetencijos.
Visa lopšelio-darželio
bendruomenė įsitraukusi
į „Mąstančios mokyklos“
metodikos taikymą.
Organizuoti komandos
stiprinimo mokymai ir
dalijamasi lyderyste.
Darbuotojai skatinami ir
motyvuojami nuolat
tobulėti ir mokytis.
95 proc. tėvų sistemingai
ir laiku gauna išsamią
informaciją apie vaikų
pasiekimus ir pažangą,
darželio veiklą. Du kartus
per mėnesį darželio
direktorė elektroniniais
laiškais dalinasi
informacija su ugdytinių
tėveliais apie ugdymo
turinį, veiklų su vaikais
organizavimą, specialistų
teikiamą švietimo
pagalbą. Edukaciniame
darželio gyvenime
aktyviai dalyvauja tėvai
ir socialiniai partneriai.

6,0

2022-2026
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3. Bendradarbiaujant
su ugdytinių tėvais,
įdiegti ugdytinių
pasiekimų ir
pažangos vertinimo
modelį, pagrįstą
tarpusavio
pasitikėjimu ir
grįžtamuoju ryšiu.

Ugdymo turinio
planavimas ir vaikų
pasiekimų
vertinimas
vykdomas
vadovaujantis
„Ikimokyklinio
amžiaus vaikų
pasiekimų aprašu“
ir „Ikimokyklinio
ugdymo
metodinėmis
rekomendacijomis“.

Sukurtas ir įdiegtas vaiko
pasiekimų
vertinimo modelis,
atitinkantis „Mąstymo
mokyklos“ metodiką.
Vertinant vaikų pažangą
ir pasiekimus
svarbiausias vaidmuo
tenka grįžtamajam ryšiui
tarp pedagogų ir
ugdytinio tėvų.

4,0

2022-2026

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Priemonės

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis
(tūkst..
eurų)

Miesto
savivaldy
bės lėšos
(tūkst.
Eur.)

Finansiniai šaltiniai
ES
fondai,
Mokinio
kitų
krepšelio
užsienio
lėšos
valstybių
(tūkst.
parama
Eur.)
(tūkst.
Eur.)

Privačios
lėšos,
1,2%
paramos
lėšos
(tūkst.
Eur.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uždavinys. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą,
kūrybingai ir veiksmingai integruojant „Mąstymo mokyklos“ metodiką, STEAM ugdymą ir
socialinio emocinio ugdymo programas.
Suburta
Ilgalaikiai ir
KasDirektorė,
6,0
1,0
3,0
2,0
ikimokyklinio trumpalaikiai
met iki direktoriaus
ugdymo
pedagogų
2026m. pavaduotoja
programos
veiklos planai
ugdymui
atnaujinimo
ir kasmetinės
darbo grupė.
ataskaitos
Ikimokyklinio skatina
ugdymo
ugdymo
programos
proceso
2018-2021
tobulinimą.
metų
Į ugdymo
įgyvendinimo
turinį
veiksmingumo integruojami
analizė.
STEAM
Tobulinamas
ugdymo
„Mąstymo
metodikos ir
mokyklos“
technologijos,
metodikos
tikslingos
diegimas.
edukacinės
STEAM
išvykos ir
ugdymo
renginiai
metodikų ir
skatina vaikų
technologijų
aktyvumą ir
integravimas.
patirtinį
ugdymąsi.
Parengti
sveikatingumo
30

, ekologiniai,
saugaus eismo,
socializacijos
ir kt. projektai
praplečia
ugdymo
programos
įgyvendinimą.
Remiantis
„Mąstymo
mokyklos“
metodais bei
kitomis
šiuolaikinio
ugdymo
inovacijomis
atnaujinta
darželio
ikimokyklinio
ugdymo
programą.
2.Uždavinys. Kelti pedagogų kvalifikaciją, stiprinti bendrąsias ir dalykines jų kompetencijas,
plėtoti ir gilinti bendrystės, partnerystės, komandinio darbo gebėjimus.
Kvalifikacijos
kėlimo kursai,
mokymai,
seminarai,
edukaciniai
projektai.
Pedagogų
atestacija.
Gerosios
patirties
sklaida.
Straipsniai
spaudoje.
Tobulinimosi
projektai.
Metiniai
vadovų
vertinimo
pokalbiai.

Tobulėja
Kaspedagogų
met iki
kompetencija, 2026m.
kyla
kvalifikacija,
stiprėja
motyvacija.
Veiksmingai
dalijamasi
gerąja darbo
patirtimi
miesto ir šalies
mastu.
Auga vadovo
ir pavaduotojo
ugdymui
kompetencija,
stiprėja visų
darbuotojų
įsitraukimas ir
lyderystė.

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

6,0

2,0

3,0

ES
fondo
remiami
seminarai

1,0

3 uždavinys. Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, įdiegti ugdytinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo modelį, pagrįstą tarpusavio pasitikėjimu ir grįžtamuoju ryšiu.
Mokymai
„Grįžtamojo
ryšio vaidmuo,
siekiant

Grįžtamasis
ryšys užtikrina
pedagogų ir
tėvų

Iki
2026m.

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.

4,0

1,0

3,0
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ugdymo
kokybės“.
Dalyvavimas
2014-2020
metų Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos 9
prioriteto
priemonė
09.2.1-ESFAK-728
„Ikimokyklinio
ir bendrojo
ugdymo
mokyklų
veiklos
tobulinimas“
projekte, jo
įgyvendinimas,
probleminiai
tyrimai.
Veiklos
kokybės
įsivertinimo ir
stebėsenos
tobulinimas.

susitarimus dėl
individualios
vaiko
pažangos
stebėjimo ir
vertinimo,
skatina siekti
vieningų
tikslų.
Sukurtas
savitas vaiko
pasiekimų ir
pažangos
vertinimo
modelis
užtikrina
šeimos ir
įstaigos
ugdymo
proceso
perimamumą.
Vykdomos
nuolatinės
ugdymo
proceso ir
pasiekimų
vertinimo
veiksmingumo
stebėsenos ir
atliekama
rezultatų
analizė.
II. PROGRAMA. Įtraukiojo ugdymo paslaugų plėtra ir kokybė

II. tikslas. Užtikrinti kokybišką švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, jų
tėvams bei pedagogams.

Uždaviniai

1
1. Siekti pozityvaus
bendruomenės
požiūrio į
ugdytinių, turinčių
specialiųjų
ugdymosi poreikių

Esamas rodiklis

2
Specialioji pagalba
teikiama visiems
vaikams nuo
ankstyvojo amžiaus.
Ugdytinių tėvai
supažindinti su

Planuojamas rezultatas

3
Kokybiška ir atliepianti
vaiko poreikius ir tėvų
bei pedagogų lūkesčius
Vaiko gerovės komisijos
veikla.
Vaiko gerovės komisija

Finansinių
išteklių
poreikis
(tūkst.
Eurų)
4
5,0

Planuojamas
įgyvendinimo
laikas
5
2022-2026
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integraciją į
bendrojo ugdymo
grupes. Užtikrinti
profesionalią
švietimo pagalbą
ugdytinių šeimoms.

įstaigos nuostatomis ir
susitarimais,
liečiančiais specialiąją
pagalbą darželio
vaikams.
Įstaigoje tiriami tėvų
poreikiai, kartu
aiškinamasi ir
sprendžiama, kaip
gerinti vaikams
teikiamų specialiųjų
paslaugų kokybę.

2. Kurti edukacines
erdves,
atitinkančias vaikų,
turinčių spec.
poreikių, amžių ir
sutrikimo sunkumą.

Inicijuotas patalpų
aprūpinimas
šiuolaikinėmis
informacinėmis
technologijomis,
siekiant tikslingo jų
panaudojamo ugdymo
proceso įvairovei ir
kokybės gerinimui;
kompiuterizuota
papildomai 1 darbo
vieta (viso 21),

papildyta spec.
pedagogo pareigybe,
išplėstos švietimo
pagalbos paslaugos
šeimai. Bendruomenės
susirinkimuose pristatyta
Valstybės strategija
spec. poreikių turinčių
vaikų integracijai į
bendrojo ugdymo grupes
nuo 2024 m.
Šeimų ir pedagogų
švietimas vaikų raidos ir
jų sutrikimų klausimais.
Vykdomos švietimo
pagalbos specialistų
konsultacijos, dalijimasis
gerąja patirtimi miesto
mastu.
Parengti specialiųjų
poreikių vaikų
individualūs tobulėjimo
planai. Pedagogų
teikiamas grįžtamasis
ryšys skatina ugdytinių,
turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių,
individualią pažangą (42
proc.).
Ilgalaikės socialines ir
emocines kompetencijas
ugdančios prevencinės
programos
priešmokyklinėse
grupėse „Zipio draugai“
vykdymas.
Įgyvendinama gabių
vaikų atpažinimo ir
ugdymo strategija,
parengtos
rekomendacijos tėvams.
Įrengtos 3 nusiraminimo
erdvės spec. poreikių
vaikams.
Įsigytos priemonės ir
metodika darbui su
„Kimochi“ programa
ikimokyklinėse grupėse.
Kiekvienoje grupėje
įrengtos erdvės vaikų
socialinių emocinių
įgūdžių, gebėjimų
ugdymui ir tobulinimui.

14,0

2022-2026
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papildomai įsigyti 2
nešiojami
kompiuteriai (viso
18).
Inicijuotas lauko
žaidimų aikštelių
atnaujinimas ir
pritaikymas įvairių
poreikių ugdytiniams.
Įrengtos 8 naujas
žaidimų aikšteles,
atitinkančios vaikų
amžiaus ir saugumo
reikalavimus.
Sukurta ugdymosi
aplinka atitinka
norminių teisės aktų
reikalavimus, tačiau
nepakankamai atliepia
šiuolaikinio
kokybiško vaikų su
raidos sunkumais
ugdymo tendencijas.

Įrengta bibliotekėlė
„Skaityk ir dalinkis“
laiptinėje.
Atnaujinta ir
modernizuota edukacinė
aplinka skatina
kūrybišką, inovatyvų ir
visapusišką ugdymo
procesą.

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Priemonės

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis
(tūkst..
eurų)

Miesto
savival
dybės
lėšos
(tūkst.
Eur.)

Finansiniai šaltiniai
ES
fondai,
Mokinio
kitų
krepšelio
užsienio
lėšos
valstybių
(tūkst.
parama
Eur.)
(tūkst..
Eur.)

Privačios
lėšos,
1,2%
paramos
lėšos
(tūkst.
Eur.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Uždavinys. Siekti pozityvaus bendruomenės požiūrio į ugdytinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių integraciją į bendrojo ugdymo grupes. Užtikrinti profesionalią švietimo
pagalbą ugdytinių šeimoms.
Bendruomenės narių
švietimas,
susirinkimai,
konsultacijos
apie
Valstybės
strategiją dėl
inkliuzinio
ugdymo nuo
2024 m.
Išplėstas
specialios
švietimo
pagalbos

Pravesti 2
bendruomenės
susirinkimai, 3
konsultacijos
bendruomenės
nariams.
Įdarbintas
spec.
pedagogas,
papildomai –
logopedas ir 2
mokytojų
padėjėjai spec.
poreikių vaikų
ugdymui.

20222026
m.

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
švietimo
pagalbos
specialistai.

5,0

1,0

2,0

2,0
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teikimas
ugdytiniams
ir šeimoms.
Grįžtamojo
ryšio su
šeimomis
užtikrinimas,
susitariant
dėl spec.
poreikių
vaikų
ugdymosi
tikslų ir
pasiekimų
vertinimo.
Nuolatinis ir
sistemingas
pedagogų ir
švietimo
pagalbos
specialistų
kvalifikacijos
kėlimas ir
tobulinimas.
Socialinių
emocinių
įgūdžių
ugdymo
programų
„Zipio
draugai“ ir
„Kimochi“
įdiegimas ir
tęstinumas

Paskaitų ciklo
šeimos ir
pedagogams
„Inovatyvios
pagalbos
galimybės
ugdant vaikus
kitaip“
organizavimas
(1 k. per
metus).
Ramios ir
pasitikėjimu
grįstos
aplinkos
grįžtamajam
ryšiui šeimoms
teikti
sukūrimas.
Kasmet
parengti
„Kvalifikacijos
kėlimo planai
ir ataskaitos“ ir
jų analizė.
Organizuoti 3
patirties
dalijimosi
renginiai
miesto mastu.
Užtikrinama
lygios
galimybės
priimant visus
vaikus,
nepaisant jų
negalios,
socialinės
rizikos ar kitų
priežasčių. 45
proc. tėvų
įtraukti į
prevencinį
darbą.

2 Uždavinys. Kurti edukacines erdves, atitinkančias vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, amžių ir sutrikimo sunkumą.
Suburta
edukacinių
aplinkų
pritaikymo
spec.

Darbo grupės
aplinkų
pritaikymo
spec. poreikių
vaikams

20222026
m.

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
pavaduotoja

35,0

10,0

15,0

10,0
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poreikių
vaikams
darbo grupė.

planai,
priemonių
sąmatos,
ataskaitos.
Įrengtos 3
nusiraminimo
erdvės spec.
poreikių
vaikams.
Įsigytos
priemonės
darbui su
autizmo
sutrikimą
turinčiais
vaikais ir
metodika
darbui su
„Kimochi“
programa.
Kiekvienoje
grupėje
įrengtos erdvės
vaikų
socialinių
emocinių
įgūdžių,
gebėjimų
ugdymui ir
tobulinimui.
Įrengta
bibliotekėlė
„Skaityk ir
dalinkis“
laiptinėje.
Renovuoti ir
atnaujinti
švietimo
pagalbos
specialistų
kabinetai.
Žmonėms,
turintiems
judėjimo
negalią
laipsniškai
pritaikyti
įvažiavimai į
įstaigos
teritoriją ir
patalpas.

ūkio
reikalams.

36

III. PROGRAMA. Savitos, sveikos, pozityviais bendruomenės narių santykiais grindžiamos
aplinkos kūrimas.
III tikslas. Tęsti sveikos, fiziškai ir emociškai saugios, estetiškos, šiuolaikinius vaiko ugdymosi
reikalavimus bei bendruomenės narių poreikius atitinkančios aplinką kūrimą.
Finansinių
PlanuojaPlanuojamas
išteklių
mas
Uždaviniai
Esamas rodiklis
rezultatas
poreikis
įgyvendini(tūkst. Eurų)
mo laikas
1
2
3
4
5
1. Palaikyti teigiamą
Sistemingai atliekami Bendruomenės ir
5,0
2022-2026
emocinį ir
mikroklimato tyrimai, psichologo
psichologinį
kuriuose dalyvauja
bendradarbiavimas
mikroklimatą
priešmokyklinio
užtikrina palankų
bendruomenėje.
amžiaus vaikai,
mikroklimatą.
darbuotojai ir
Komandinis darbas 65
ugdytinių tėvai.
proc. pagerina
Atsižvelgiant į
tarpusavio
darbuotojų poreikius, bendradarbiavimą,
sudaromas darbuotojų pagarbų kito
atostogų grafikas ir
nuomonės vertinimą,
darbo grafikai, jie
gebėjimą valdyti
derinami su
stresą.
darbuotojų atstovais.
80 proc. pagerėja
Pagal darbuotojų
komunikacija tarp
poreikį ir įstaigos
bendruomenės narių.
prioritetus bei tikslus
sudaromos sąlygos
lankyti kvalifikacijos
kėlimo kursus,
mokymus.
Vyrauja demokratinis
valdymo stilius.
2. Modernizuoti
Įstaiga turi higienos
Įrengtos kūrybinės
35,0
2022-2026
įstaigas patalpas,
pasą leidimą verstis
dirbtuvės lauke,
pritaikant jas
ūkine komercine
siekiant paįvairinti
šiuolaikinio vaiko
veikla.
ugdymo procesą.
poreikiams.
Užtikrinant vaikų
Šiuolaikinės
saugumą, įdiegtas
informacinės
kodinis įėjimas,
technologijos
pakeistos šešios
naudojamos ugdymo
avarinio
proceso įvairovei ir
įėjimo/išėjimo durys,
kokybei gerinimui;
pagamintos laiptų
kompiuterizuota 20
atramos, atitinkančios darbo vietų, įsigyti
saugos reikalavimus.
trys interaktyvūs
Modernizuoti aštuoni ekranai (viso 5).
sanitariniai mazgai
85 proc. padidėjęs
vaikų grupėse.
bendruomenės
Atlikti aštuonių
saugumo lygis
grupių, dvylikos
kasmetinėje veiklos
virtuvėlių, dešimties
įsivertinimo
miegamųjų patalpų
ataskaitoje.
37

remontai.
Atnaujintas maisto
gaminimo blokas.
Įrengtas psichologo
kabinetas.
Kasmet atliekama
pastatų ir statinių
techninė priežiūra.
Įvažiavimo į įstaigą
kelias ir automobilių
stovėjimo aikštelės
danga nusidėvėjusi ir
kelia pavojų vaikų
saugumui.
Išasfaltuota
įvažiavimo į įstaigą
kelio danga ir
automobilių stovėjimo
aikštelė. Įrengta
įvažiavimo į teritoriją
vartų automatika.

Įsigyta sertifikuotų
įrengimų lauko
žaidimų aikštelėms.
Ugdymosi aplinka
papildyta įrenginiais,
žaislais,
lavinamosiomis
priemonėmis,
atitinkančiomis vaikų
amžių ir draugiškumo
aplinkai reikalavimus.
Įrengtos keturios
lauko stebėjimo
kameros vaikų
saugumui užtikrinti.
Sukurtos dvi
papildomos vaikų
kūrybinių darbų
eksponavimo erdvės.
Atnaujintos darželio
laiptinės ir bendrosios
patalpos.

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Priemonės

Pasiekimo
indikatorius

Pasieki
mo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis
(tūkst..
eurų)

Miesto
savivaldy
bės lėšos
(tūkst.
Eur.)

Finansiniai šaltiniai
ES
fondai,
Mokinio
kitų
krepšelio
užsienio
lėšos
valstybių
(tūkst. Eur.)
parama
(tūkst.
Eur.)

1
2
3
4
5
6
7
8
1 uždavinys. Palaikyti teigiamą emocinį ir psichologinį mikroklimatą bendruomenėje.
Psichologinio
klimato
tyrimai.
Tvarkos
aprašų
reglamentuoj
ančių
darbuotojų ir
vaikų
psichologinį
ir emocinį
saugumą
rengimas.
Profesinės
rizikos
vertinimas.
Komandos
formavimo
mokymai,

Kasmet
atliekamas
mikroklimato
įvertinimas ir
pateikiamos
rekomendacijos jam gerinti.
Kas treji metai
atliktas
profesinės
rizikos
įvertinimas.
65 proc.
pagerėja
darbuotojų
komandinio
darbo įgūdžiai.
naujinta ir
sėkmingai

Kasmet
iki
2026
m.

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
pedagogai,
švietimo
pagalbos
specialistai,
savivaldos
institucijų
pirmininkai.

5,0

Privačios
lėšos, 2%
paramos
lėšos
(tūkst.
Eur.)

9

5,0
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darbuotojų
poreikių
tyrimai.
Įstaigos
savivaldos
institucijų
veiklos
stiprinimas.

veikia krizių
valdymo
komanda.
Nėra
darbuotojų
skundų dėl
mobingo
taikymo.
Įvertinta
darbuotojų
profesinė
rizika.
Tėvai,
socialiniai
partneriai ir
savivaldos
institucijos
dalyvauja
formuojant
įstaigos įvaizdį
bei kasmet
pateikia bent
po vieną
pasiūlymą
darželio
veiklos
gerinimui.
2 uždavinys. Modernizuoti įstaigas patalpas, įsigyjant skaitmeninių ugdymosi priemonių,
plėtojant IKT naudojimą ugdymo procese.
Elektroninio 2022 metais
Kas- Direktorė,
35,0
15,0
20,0
dienyno
įdiegtas
met
direktoriaus
įdiegimas.
elektroninis
iki
pavaduotoGrupių
dienynas.
2026 jos ugdymu
aprūpinimas
Įsigytos 4
m.
ir ūkio
skaitmeninė- edukacinės
reikalams.
mis
skaitmeninės
priemonėmis priemonės
(ekranai,
priešmokyklinio
planšetės,
amžiaus
nešiojami
grupėms.
kompiuteriai, Įsigyti trys
skaitmeninės interaktyvūs
edukacinės
ekranai, dvi
programos).
planšetės.
Internetinės
Rengdami
svetainės
pristatymus,
atnaujinimas. ruošdamiesi
Pedagogų
užsiėmimams
kompiuteri100 proc.
nio
pedagogų
raštingumo
naudojasi IKT.
kompetencijų
gilinimas.
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10. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA
Įstaigos strateginio plano 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.
Strateginio plano stebėsenos grupę (toliau – stebėsenos grupę) sudaro: įstaigos tarybos
pirmininkas, nariai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
tėvų komiteto pirmininkas, du pedagogai. Stebėsenos grupė tvirtinama direktoriaus įsakymu.
Strateginio plano stebėsenos procesas:


Stebėsena atliekama viso proceso metu.



Strateginio planavimo grupė strateginio plano projektą pristato bendruomenei, įstaigos
tarybai. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę teikti siūlymus ir pageidavimus.



Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų lapkričio mėnesį pristato ataskaitą apie
strateginio plano vykdymą.



Strateginio planavimo grupė stebi ir įvertina, ar įstaiga įgyvendina tikslus ir uždavinius, ar
darbuotojai kokybiškai įvykdė pavestas užduotis, ar tinkamai planuojamos, naudojamos,
paskirstomos biudžeto lėšos, ar plane numatytos priemonės yra efektyvios ir atitinkamai
patikslina strateginį planą.
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