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I. ĮVADAS 

Strateginį planą 2019–2023 mokslo metams rengė tam tikslui sudaryta strateginio 

planavimo darbo grupė, į kurios sudėtį įėjo administracijos nariai, pedagogai ir tėvų atstovai. 

Rengiant planą vadovautasi: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (1991 m.); 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu (2011 m.); 

 Valstybine švietimo 2012–2022 metų strategija; 

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (2012 m.); 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016-2018 metų strateginiu 

planu; 

 Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginiu planu; 

 Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais (2013–2018 m.); 

 Lopšelio-darželio veiklos ataskaitomis (2013–2018 m.); 

 Lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais, lūkesčiais ir 

pasiūlymais; 

 Visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei 

atsižvelgiama į turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 

Norėtumėme, jog mūsų parengtas strateginis planas sukurtų tinkamas sąlygas lopšeliui-

darželiui „Bangelė“ tapti dar kokybiškesniems, patrauklesniems ir visuomet būti išskirtina 

ugdymo institucija su savo vertybėmis bei kuriamomis tradicijomis.  

Strateginis planas –  tai penkerių metų tikslų išdėstymas, kuriame nurodomos strategijos 

ir veiklos kryptys, kurios padės pasiekti tikslą. 

Strateginio plano tikslas – valdant ugdymo įstaigos veiklą, telkti bendruomenę 

visuotinai aptartiems, ilgalaikiams tikslams pasiekti, nuolat išlaikant tinkamą vystymosi 

kryptį ir prioritetus, planuojant kaitos pokyčius ir kontroliuojant aplinkoje vykstančius 

procesus. 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Bangelė“ strateginis veiklos planas 2019–2023 mokslo 

metams nusako strategines plėtros kryptis, tikslus, numato veiklos rezultatus. Įgyvendinant 

plano kryptis bus organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, užtikrinantis 

vaikų saugumą ir tenkinantis lopšelio-darželio bendruomenės narių bei mikrorajono gyventojų 

poreikius. 

Rengiant strateginį planą buvo remiamasi šiais principais: 

 Visapusiškumo – planas siejamas su vaiku, jo šeima, artimiausia aplinka, įstaigos 

specifika, filosofija ir tradicijomis. 
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 Moksliškumo – veiklos planavimas grindžiamas vadybos, pedagogikos, psichologijos 

mokslų įžvalgomis ir rekomendacijomis. 

 Konceptualumo – ugdymo institucijos veiklos planavimas grindžiamas dokumentais, 

reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklos politiką. 

 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 laiką. 

 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 intelektinius išteklius. Nuolat vertinama, analizuojama ir planuojama 

lopšelio-darželio veikla, remiamasi jos veiksminga vadyba – tinkamais, laiku ir visai 

bendruomenei priimtinais sprendimais. 

II. BENDROSIOS ŽINIOS 

1. Įstaigos oficialus pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Bangelė“ (toliau – lopšelis-

darželis). 

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

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas. 

3. Lopšelio-darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 90 įsteigtas Vilniaus miesto 

vykdomojo komiteto 1965 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 218 p. Vilniaus miesto tarybos 

1999 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 445  Lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas 

Vilniaus lopšelis-darželis „Bangelė“. Vilniaus lopšelis-darželis „Bangelė“ reorganizuotas 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-843 „Dėl 

Vilniaus lopšelių-darželių „Ugnelė“ ir „Bangelė“ reorganizavimo“ ir Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 30-640 „Dėl 

Vilniaus lopšelių-darželių „Ugnelė“ ir „Bangelė“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo“. 

4. Lopšelio-darželio buveinė – Žemaitės g. 3, LT-03119 Vilnius, telefonai: (8 5) 213 4192,  

(8 5) 213 4194, el. paštas: rastine@bangele.vilnius.lm.lt. Ugdymo procesas 

organizuojamas patalpose, esančiose Žemaitės g. 3, LT-03119 Vilniuje.  

5. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

6. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga. 
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7. Lopšelio-darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė. 

8. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto 

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

9. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties, ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. 

10. Ugdymo kalba – lenkų, rusų. 

11. Ugdymo forma – dieninė. 

12. Ugdymo proceso organizavimo būdai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. 

13. Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo programas.  

14. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais, lopšelio-

darželio nuostatais. 

15. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinį ugdymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis, parengta ir steigėjo 

patvirtinta ikimokyklinio ugdymo „Aš ir supantis pasaulis“ programa. Priešmokyklinis 

ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro. Ugdymas 

organizuojamas, atsižvelgiant į lopšelio-darželio bendruomenės ir į vaikų poreikius bei 

interesus, koreguojamas ir individualizuojamas ugdymo turinys. 

16. Lopšelis-darželis dirba darbo dienomis nuo 6.00 val. iki 18.00 val. (12 val.) ir teikia šias 

paslaugas: 

 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintą valstybinę bei 

pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą; 

 teikia švietimo pagalbą šeimoms; 

 tenkina vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikius; 

 organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų bei specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių  vaikų ugdymą; 

 organizuoja vaikų maitinimą; 

 sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias 

emocinį ir fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą. 

17. Į lopšelį-darželį vaikai priimami vadovaujantis „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto 

švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos 
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aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu 

Nr. 1-57 (2015 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. 1 - 235 redakcija). 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Įstaigos savitumas 

 Lopšelis-darželis „Bangelė“ – vaikų ugdymo įstaiga, kurioje puoselėjama lenkų ir rusų 

tautų kultūros, tradicijos, papročiai, bei gerbiamos lietuviškos tradicijos, švenčiamos tautinės 

šventės. 

Įstaigoje diegiamos ugdymo turinio naujovės vaikų emocinei ir socialinei patirčiai įgyti, 

užtikrinamas vaikų spontaniškos, išprovokuotos bei pedagogų organizuotos, laisvai vaikų 

pasirenkamos, veiklos santykis. Vaikai ugdomi tautinių tradicijų dvasia, ypač rūpinamasi 

ugdytinių dvasiniu ryšiu su juos supančia gamta, ugdoma ir skatinama vaiko saviraiška. 

Įstaigoje yra muzikos salė. Pedagogai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir projektuose įstaigoje 

bei Vilniaus mieste. Įstaigos siekis – tapti atsinaujinusia, besikeičiančia, nuolat besimokančia 

organizacija. 

Vaikų ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio ,,Bangelė“ 

ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa. 

Lopšelis-darželis „Bangelė“ yra Vilniaus Naujamiesčio mikrorajone. Lopšelio-darželio 

patalpas pradinėms klasėms nuomoja Vilniaus Lazdynų mokykla. Jau ketveri metai su 

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija vykdomas bendras projektas „Visos tautos – viena 

šeima“ ir meninis projektas su Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ bendruomene – „Mes – 

Lietuvos vaikai“. Lopšelis-darželis yra aktyvus respublikinių  projektų „Slavų vainikas“ ir 

„Šokis žemei“ dalyvis. 

Palaikome glaudžius ryšius su socialiniais partneriais – VšĮ Vilniaus SOS vaikų 

kaimu, Vilniaus oro uostu, Vilniaus lopšeliais-darželiais ir pradinėmis mokyklomis. 

Bendradarbiaujame su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, kurioje vaikai įgyja priešgaisrinės 

saugos patirties ir saugaus elgesio buityje įgūdžių. Čia nuolat rengiamos ugdytinių piešinių 

parodos šia tematika. 

Bendradarbiavimo partneriai aktyvūs švenčių, įvairių renginių, projektų, akcijų 

dalyviai. Įstaiga tampa vis labiau veikli, informatyvi kai veikiama ne tik jos teritorijoje, bet ir 

bendradarbiaujant su miesto bendruomene, kurioje randamės. 
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IV. IŠORINĖ ANALIZĖ 

(PEST matrica) 

1 lentelė. PEST matrica. 

VEIKSNIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Politiniai- 

teisiniai 

Darželio bendruomenė, planuodama 

strateginius tikslus ir uždavinius 2019 –

2023 metams, atsižvelgė į šalies švietimo 

politikos ir Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

švietimo strategines nuostatas. Lietuvos 

švietimo ateitį projektuojame žvelgdami į 

Europos Sąjungos brėžiamas 

perspektyvas ir mūsų nacionalinį 

kontekstą. Lietuvai įžengus į itin sparčios 

kaitos amžių, esminiai dokumentai, 

reglamentuojantys Darželio veiklą, yra:  

- LR Vyriausybės 2015-2019 m.  

programa ir jos įgyvendinimo 

priemonės; 

- LR Švietimo pakeitimo įstatymas;  

- Valstybės pažangos strategija 

„Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“; 

- Valstybės švietimo strategijos 2013-

2022 m. nuostatos; 

Šie dokumentai kelia naujus reikalavimus 

ir asmeniui, ir ugdymo institucijai.  

Švietimo politika susitelkė į ugdymo 

kokybę, ugdymo turinio kaitą ir jo 

prieinamumą, kas sąlygoja Darželio 

strateginio plano įgyvendinimą. 

Švietimo politikos kaitos 

strategija nepakankamai 

siejama su kitų ekonominių ir 

socialinių reformų 

strategijomis, nepakankamai 

suderinta valstybės ir 

savivaldybės švietimo politika. 

Nepakankamai modernizuotas 

pedagogų parengimas.  

Ekonominiai Darželio, kaip ir visų švietimo įstaigų 

finansavimas priklauso nuo šalies 

ekonominės būklės.  

Darželio išlaikymui skiriamos 

savivaldybės lėšos, atsižvelgiant į vaikų 

skaičių. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

padidinti auklėtojų ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse dirba po 2 pedagogus. 

Nuo 2018 m. spalio mėnesio padidinti 

virėjų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

padėjėjų pareiginės algos pastoviosios 

Finansavimas iš dalies atitinka  

Darželio poreikius. Valstybės 

ir savivaldybės lėšų pakanka 

Darželiui išlaikyti, bet ne jam 

renovuoti ir atnaujinti iš esmės.  

Darželio personalas neturi 

būtinų įgūdžių, rengiant 

paraiškas ES projektams ir 

įsisavinant jų lėšas. 
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dalies koeficientai.   

Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

finansuojami projektai skirti Darželio 

materialinei ir intelektualinei bazei 

gerinti (pastato renovacija).  

Priimtas gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymas suteikia galimybę panaudoti iki 

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 

paramą darželio reikmėms.  

Mikrorajono ir aplinkinių rajonų plotų 

užstatymas padidins Darželio vaikų 

skaičių.  

Papildomas finansavimas leistų sukurti ir 

įrengti Darželyje modernią lauko 

ugdomąją aplinką pagal gamtamokslinę – 

ekologinę kryptį, būtų naujai kuriamos ir 

išnaudojamos naujųjų technologijų 

galimybės ugdymo proceso tobulinimui 

(kompiuterių įsigijimas ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio ugdymo grupėse). 

Socialiniai-  

demografiniai 

Centralizuotas vaikų priėmimas į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą, nustatė 

prioritetus, sudarydamas galimybę 

optimaliai tenkinti tėvų poreikius ir teikti 

patikimą ir skaidrią informaciją vietos 

bendruomenei. 

Didėja dalies visuomenės narių poreikis 

kurti specialias ugdymosi aplinkas,  ypač 

gabiems, motyvuotiems bei specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

Ekonomikos augimas  sostinėje padidina 

atvykusių vaikų skaičių, o tuo pačiu ir 

nepatekusių į ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas vaikų skaičių. 

Ilginant pensinį amžių, didėja 

pedagogų, kuriems sukako 

įstatymų nustatytas senatvės 

pensijos amžius, skaičius. 

Į darželius neateina dirbti 

gabus jaunimas, trūksta 

auklėtojų – ikimokyklinio 

ugdymo specialistų. 

Šeimos krizė ir dalies 

gyventojų sunki socialinė 

padėtis didina socialinius 

švietimo sistemos 

įsipareigojimus.  

Technologiniai Viena iš pagrindinių valstybės ilgalaikės 

raidos strategijos tikslų yra vykdyti 

informacinės ir žinių visuomenės plėtros 

programą. Informacinės technologijos 

užtikrina geresnį ugdymo (-si) 

prieinamumą, ugdomosios medžiagos 

sklaidą, informacijos paieškos galimybes. 

Darželis palaipsniui įsigyja kompiuterių. 

Interneto tinklalapis ir Facebook grupė 

leis teikti neribotą informaciją, didės 

poreikis bendrauti su šeima, taikant 

naujas technologijas, didės personalo 

kompiuterinio raštingumo lygis.  

Šiai dienai Darželiui trūksta 8 

kompiuterių (ikimokyklinio 

ugdymo grupėse), kurių 

panaudojimas pagerintų 

švietimo prieinamumą ir 

kokybę. 

Neracionalus informacinių 

technologijų naudojimas 

(televizoriaus, kompiuterio, 

kompiuterinių žaidimų) kelia 

grėsmę ugdytinių sveikatai. 

 

Edukaciniai Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas 

Darželyje vykdomas pagal individualią 

pedagogų parengtą, direktoriaus 

Sparčiai auga vaikų, turinčių 

įvairių sutrikimų, skaičius. 
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patvirtintą ir steigėjo įgalioto asmens   

pritartą ikimokyklinio ugdymo programą 

„Aš ir supantis pasaulis“ bei 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą, patvirtintą 2017 m. rugpjūčio 

28 d. Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. 

30-2109. Priešmokyklinio ugdymo 

bendrojoje programoje daug dėmesio 

skiriama būsimo mokinio pasirengimui 

mokytis: socialinei, sveikatos, pažinimo, 

komunikavimo, meninei kompetencijoms 

ugdyti. 

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.  

Nepakankama pedagogų 

veiklos su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais patirtis ir turimi 

gebėjimai.  

Ugdymosi aplinkos 

nepritaikytos visapusiškam 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų ugdymui. 
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V. VIDINĖ ANALIZĖ 

Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas. 

 Darželyje veikia šios savivaldos institucijos: 

 Darželio taryba – lygiomis dalimis telkia ugdytinių tėvus (globėjus)  ir 

pedagogus įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti. Lopšelio-darželio 

tarybą sudaro 7 nariai, kurie renkami trejiems metams.  3 nariai atstovauja tėvams 

(globėjams), 3 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Lopšelio-darželio 

tarybos sudėtį tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

 Darbo taryba  – darbuotojų renkamas organas, atstovaujantis darbuotojų interesams 

profesiniais, darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Lopšelio-darželio Darbo tarybą 

sudaro 3 darbuotojų atstovai. 

 Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija 

pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-

darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys 

pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti 

tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.  

 Metodinė grupė – vykdo metodinę veiklą Darželyje: nagrinėja ugdymo turinio, 

planavimo ir įgyvendinimo, strategijos įgyvendinimo klausimus. 

 Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 

– vykdo pedagogų atestaciją pagal pedagogų atestavimo perspektyvinę programą, kuri kasmet 

yra koreguojama. 

 Vaiko gerovės komisija – koordinuoja pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams teikimą ir prevencinę veiklą Darželyje, nagrinėja vaikų elgesio, 

bendravimo, nesusiformavusių gebėjimų problemas, priima sprendimus, padedančius vaikui 

ugdyti 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 Vilniaus pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje. 

Lopšelio-darželio struktūrą sudaro (1 pav.): 

 Administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. 
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 Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

logopedas, meninio ugdymo pedagogas. 

 Dietistas ir sveikatos priežiūros specialistas koordinuoja vaikų maitinimo bei 

sanitarinio higieninio režimo organizavimą. 

 Aptarnaujantis personalas: ikimokyklinio ugdymo pedagogų padėjėjai, virėjai, 

valytojas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkai, sargai, kiemsargis – rūpinasi įstaigos 

patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių 

priežiūrą bei apsaugą. 

 Sekretorius. 

 

1 pav. Vilniaus lopšelio-darželio „Bangelė“ struktūros modelis. 

  

Direktorius 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio 
ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklin
io ugdymo 
pedagogai 

Logopedas 

Meninio 
ugdymo 

pedagogas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Skalbėjas 

Pastatų 
priežiūros 

darbininkai 

Valytojas 

Kiemsargis 

Ikimokyklinio 
ugdymo 

pedagogų 
padėjėjai 

Techninių (IT) 
mokymo 

priemonių 
specialistas 

Sargai 

Sveikatos 
priežiūros 

specialistas 

Virtuvės ir 
maisto 

sandėlio 
darbuotojai 

Ikimokyklinio 
ugdymo 

pedagogų 
padėjėjai 

Sekretorius 
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Žmonių ištekliai 

Ugdytiniai 

 

Pagal pateiktus duomenis, 2 paveikslėlyje matome, jog vaikų skaičius nuo 2016-2017 

metų iki dabar padidėjo 27 vaikais, kadangi Darželyje nuo 2018-01-01 buvo atidaryta nauja 

ikimokyklinio ugdymo grupė. Be to, šalia Darželio pastatyti naujos statybos gyvenamieji 

namai, dėl to padidėjo vaikų, norinčių lankyti mūsų ugdymo įstaigą, skaičius. 2016-2017 

metais vaikų skaičius ugdymo įstaigoje buvo 172 vaikai. 2017-2018 metais – 191 vaikas, o 

2018-2019 metais vaikų skaičius išaugo iki 199 vaikų.  

 

 

2 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita. 

 Lopšelio-darželio ugdytinių pasiskirstyme pagal lytį, kaip matome 3 paveikslėlyje, yra 

nurodyta mergaičių ir berniukų kaita nuo 2016-2017 iki dabar. Pagal pateiktus duomenis 

mergaičių ir berniukų santykis ugdymo įstaigoje stipriai nesikeičia. Galutiniame rezultate 

berniukų vis tiek išlieka daugiau. Tai neįtakoja ugdymo organizavimo, tačiau poreikis įsigyti 

daugiau žaislų, skirtų berniukų lavinimui, išauga. 

172 

191 

199 

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

2016-2017 2017-2018 2018-2019

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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 3 pav. Berniukų ir mergaičių skaičiaus kaita. 

 Pagal pateiktus duomenis lentelėje galima pastebėti, jog nuo 2016 metų iki dabar ženkliai 

išaugo vaikų skaičius, kuriems yra reikalinga logopedo pagalba ugdymo įstaigoje. 2016 

metais vaikų skaičius buvo 34 vaikai. 2017 metais tvirtinome sąrašą jau su 43 vaikais. Ir 2018 

metais vaikų skaičius išaugo net iki 58, nes didėjant bendram lopšelio-darželio vaikų skaičiui, 

didėja ir vaikų, kuriems reikalinga logopedo pagalba, skaičius. Visi vaikai gauna logopedo 

pagalbą, nes atsižvelgiant į Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 

patvirtintą mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašą, Vilniaus miesto 

savivaldybė skyrė papildomai 1,5 logopedo pareigybės. 

 

4 pav. Logopedo pagalbos kaita. 

 

Lopšelyje-darželyje specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai yra ugdomi bendrojo  

ugdymo grupėse, individualiai teikiant logopedo pagalbą. Dirbdami su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais vaikais pedagogai ir logopedas, vadovaujasi Vilniaus pedagoginės 

psichologinės tarnybos pažymomis bei rekomendacijomis.  

 Lyginant 2016-2017 mokslo metus ir 2017-2018 mokslo metus su 2018-2019 mokslo 

metais, ugdytinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ženkliai daugėja: 2016-2017 mokslo 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Berniukai 100 112 112

Mergaitės 72 79 87

100 
112 112 

72 
79 

87 

Berniukai Mergaitės

34 

43 

58 

2016 M. 2017 M. 2018 M. 

V
ai

kų
 s

ka
ič

iu
s 

2016 m. 2017 m. 2018 m.
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metais didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų buvo 2, vidutinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų buvo 2, 2017-2018 mokslo metais didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų buvo 4, vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų buvo 2, 2018-2019 mokslo metais didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

yra 6, vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų yra 2. Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai kelia kvalifikaciją tam skirtuose specialiuose kursuose, Darželyje organizuojamos 

paskaitos, dalyvaujant psichologui, perkamos ugdymo priemonės, skirtos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pedagogai nuolat vykdo specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų tėvų švietimą.  

 

5 pav. Vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais kaita. 

 

Tėvai (globėjai) 

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

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

įstaigos veiklos organizavimo ir gerinimo. Tėvų atstovai dalyvauja lopšelio-darželio 

savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, gauna informaciją apie vaiko 

ugdymosi sąlygas ir rezultatus.  

Kaip matome 6 paveikslėlyje, įvairiomis mokesčio lengvatomis naudojasi apie 21 proc. 

visų šeimų: 2 studentų šeimos, 2 nepilnos šeimos, 24 daugiavaikės šeimos, 4 socialiai 

remtinos šeimos, 6 šeimos, auginančios didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

vaikus, 3 šeimos, auginančios astmą turinčius vaikus.  
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6 pav. Tėvų mokesčio lengvatos 

Priimant vaikus į ugdymo įstaigą, su vaikų tėvais sudaromos dvišalės 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo sutartys. Lopšelio-darželio socialinis kontekstas 

pateikiamas 7 paveikslėlyje yra pakankamai geras: didžioji dauguma ugdytinių gyvena ir auga 

pilnose šeimose, nėra vaikų iš socialinės rizikos šeimų ar likusių be tėvų globos. 

 

7 pav. Lopšelio-darželio socialinis kontekstas. 

 Ugdytojai 

Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ 2018 m. rugsėjo 1 d. visų  dirbančių pedagogų 

išsilavinimas ir kompetencija atitinka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatytus reikalavimus. Lopšelyje-darželyje  dirba 21 pedagogas. Kaip matome 8 

paveikslėlyje, dauguma lopšelyje-darželyje dirbančių pedagogų turi aukštesnįjį išsilavinimą 

(44 proc.), šiek tiek mažiau (37 proc.) turi magistro laipsnį ir (19 proc.) pedagogų  baigė 

bakalauro studijas.   

79% 

21% 

Netaikoma mokesčio
lengvata

Taikoma mokesčio
lengvata

0% 0% 14% 

86% 

Šeimų skaičius 

Vaikai, likę be tėvų
globos

Soc. rizikos šeimos

Soc. remtinos šeimos

Daugiavaikių šeimos
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8 pav. 2018 m. Pedagogų išsilavinimas. 

Pateikti duomenys 9 paveikslėlyje atskleidžia, kad tiek 2016-2017, tiek 2017-2018 

metais dauguma pedagogų turi vyresniojo mokytojo kvalifikaciją (77 proc.), mažiau (18 

proc.) pedagogų turi auklėtojo kvalifikaciją ir mažoji dalis (5 proc.) pedagogų turi mokytojo 

metodininko kvalifikaciją. 

 

9 pav. Pedagogų kvalifikacija. 

 

2 lentelė. Vilniaus lopšelio-darželio „Bangelė“ duomenys apie pedagoginius darbuotojus 

Pedagoginių darbuotojų  

skaičius 2018-09-01 

Amžiaus vidurkis Darbo stažo įstaigoje 

vidurkis 

21 56 metai 

 

26 metai 

  

 Šiuo metu lopšelyje-darželyje dirba 21 pedagogas, kurių amžiaus vidurkis yra 56  metai, 

darbo stažo įstaigoje vidurkis yra 26 metai, todėl pedagogai yra labiau patyrę. Aukštos 

kvalifikacijos, kompetentingi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai turi didelį 

potencialą ir motyvaciją užtikrinti aukštą ugdymo kokybę: tinkamai organizuoti ugdymo 

37% 

19% 0% 

44% 

Magistrantūra

Bakalauro studijas

Aukštasis koleginis

Aukštesnysis

5% 

77% 

18% 

Mokytojas metodininkas

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas
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procesą, inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius, nuolat ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų 

ugdymo kokybei tobulinti, siekti įstaigos prioritetų, tikslų įgyvendinimo, tenkinti vaikų ir 

bendruomenės poreikius.  

Lopšelio-darželio pedagogai noriai dalyvauja įvairiuose saviraiškos, kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose, seminaruose, kurie finansuojami iš mokymo bei ugdymo lėšų, skirtų 

pedagogų kvalifikacijai, aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, 

dalinasi gerąja darbo patirtimi. 2019-2023 metais trys pedagogai įgys vyresniojo mokytojo 

kvalifikaciją ir dar trys pedagogai įgys mokytojo metodininko kvalifikaciją. 

Įstaigoje skatinamas pedagogų kompetencijų tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, 

motyvuojant pedagogus gerinti ugdymo kokybę. 82 proc. įstaigos pedagogų yra atestuoti, turi 

kvalifikacines kategorijas. 2013 metais vienas pedagogas įgijo mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. Visi pedagogai yra ikimokyklinio ugdymo specialistai. 

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

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

vadybinių funkcijų paskirstymą, už įstatymų ir etikos normų laikymąsi, už lopšelio-darželio 

veiklos rezultatus ir visą įstaigos veiklą.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja metodinį darbą 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.  

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atsakingas už ugdymo įstaigos materialinį 

aprūpinimą, jam pavaldus lopšelio-darželio aptarnaujantis personalas. 

Informacija apie darželio vadovus pateikta 3 lentelėje. 

3 lentelė. Vilniaus lopšelio-darželio „Bangelė“ administracija 

Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas 

 

Tatjana Šachova  L. e. direktoriaus pareigas 

Liudmila Kropienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Kazimira Jurgelevič Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

 

Darželio kolektyvas yra darnus ir motyvuotas. Svarbus sėkmingo ir darnaus darbo 

garantas – geras mikroklimatas įstaigoje, bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi. Pedagogų kaitos beveik nėra. Nuolat trūksta ikimokyklinio ugdymo specialistų.  
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Personalas 

Per trejus metus keitėsi tik dietistas ir du ikimokyklinio ugdymo pedagogų padėjėjai. 

Dauguma šių profesijų  darbuotojų išėjo iš darbo, sukakus įstatymų nustatytam senatvės 

pensijos amžiui. 80 proc. darbuotojų dirba įstaigoje daugiau negu 15 metų. Aptarnaujančio 

personalo kaitos beveik nėra. 

Išlaidos personalui naudojamos pagal steigėjo patvirtintas biudžeto programos sąmatas. 

Papildomų etatų galimybės priklauso nuo Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų pareigybių pavyzdinio normatyvų sąrašo. 

 

4 lentelė. Vilniaus lopšelio-darželio „Bangelė“ duomenys apie aptarnaujantį personalą 

Aptarnaujančio personalo 

skaičius 2018-09-01 

Amžiaus vidurkis Darbo stažo įstaigoje 

vidurkis 

22 58 metai 

 

15  metų  

 

Duomenys pateikti 10 paveikslėlyje atskleidžia, kad dauguma aptarnaujančio personalo 

turi specialųjį vidurinį išsilavinimą (44 proc.), šiek tiek mažiau (41 proc.) aptarnaujančio 

personalo turi vidurinį išsilavinimą ir mažoji dalis (15 proc.) aptarnaujančio personalo baigė 

magistro studijas. 

 

 

10 pav. Aptarnaujančio personalo išsilavinimas. 
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44% 

0% 

15% 

Vidurinis

Spec. vidurinis

Aukštasis

Magistrantūra
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Planavimo struktūra 

Planavimo struktūrą sudaro: 

 strateginis planas rengiamas direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės ir 

tvirtinamas įstaigos direktoriaus penkeriems metams; 

 įstaigos metiniai veiklos planai rengiami direktoriaus įsakymu sudarytos darbo 

grupės ir tvirtinami įstaigos direktoriaus vieneriems mokslo metams; 

 įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Aš ir supantis pasaulis“ atnaujinta 

2017 metais direktoriaus įsakymu paskirtos darbo grupės. Programai pritarta Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bei ji patvirtinta įstaigos direktoriaus 

įsakymu. 

Įstaigoje rengiami kiti planai:  

 Lopšelio-darželio tarybos veiklos planas metams; 

 Pedagogų tarybos veiklos planas metams;  

 Metodinės grupės veiklos planas metams; 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa;  

 Vaiko gerovės komisijos, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų darbo grupių 

veiklos planai metams;  

 Metiniai ir savaitiniai grupių ugdomosios veiklos planai.  

Planams sukurti 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 „Bangelė“ taryba, kuri pristato juos darbuotojams, 

ugdytinių tėvams visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose.  

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.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

reglamentuojančiais dokumentais.  

Finansiniai ištekliai 

Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro:  

 Valstybės biudžeto mokymo lėšos.  

 Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimų lėšos, skiriamos pagal 

patvirtintas biudžeto programos sąmatas.  

 Nuo 2004 metų materialinės bazės gerinimui naudojamos finansinės lėšos iš 

gautos iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos. 



19 
 

Finansinę ir ūkinę veiklą įstaiga planuoja, atsižvelgiant į paramos lėšas bei savivaldybės 

skirtas aplinkos, ugdymo, mokymo lėšas. Sistemingai yra teikiamos ataskaitos įstaigos tarybai 

apie gautų lėšų veiksmingą ir tikslingą panaudojimą. Bendruomenės nariai dalyvauja 

planuojant lėšas ir nuolat informuojami apie jų panaudojimą.  

Vidinis įsivertinimas ir veiklos stebėsena 

Veiklos stebėseną ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius vykdo Vilniaus lopšelio-darželio 

„Bangelė“ direktorius, stebėdamas įstaigos darbuotojų įsivertinimo procesus.  

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. Veiklos įsivertinimas įstaigoje atliktas, 

vadovaujantis patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ (LR 

švietimo ir mokslo ministro 2015-07-22 įsakymas Nr. ISAK-1557). Įsivertinant veiklą, 

dalyvauja visa bendruomenė. 2015 m. patvirtinus naujus ugdymą organizuojančius 

dokumentus „Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašą“, atsirado poreikis koreguoti ir atnaujinti ugdymo programą, pritaikyti 

ją vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijams.  

Lopšelio-darželio vidinė veiklos kontrolė planuojama metams. Stebėsenos funkcijas 

atlieka lopšelio-darželio vadovybė, savivaldos institucijos. Lopšelio-darželio vidinė veiklos 

stebėsena 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 stebėsena, 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 per metus: rugsėjo – spalio mėn. ir balandžio – 

gegužės mėn. pagal ugdymo sritis ir kompetencijas. Pedagogai grupių veiklos ataskaitas teikia 

pedagogų tarybai, jų pagrindu mokslo metų pabaigoje rengiama lopšelio-darželio veiklos 

ataskaita. Veiklos planai, ugdymo programos, viešųjų pirkimų planai, viešųjų pirkimų 

ataskaitos, metinės veiklos ataskaitos skelbiami lopšelio-darželio interneto svetainėje ir yra 

prieinami plačiajai visuomenei. Lopšelio-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo 

Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba bei Vilniaus miesto visuomenės 

sveikatos centras. Kasmet atliekamas lopšelio-darželio maisto gamybos patalpų vidinis 

įsivertinimas pagal geros higienos praktikos normas. Nuolatinę pastato techninę priežiūrą 

vykdo atsakingi lopšelio-darželio darbuotojai. Vieną kartą metuose priežiūrą vykdo statinio 
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statybos bendrosios priežiūros vadovas, turintis kvalifikacijos atestatą, kuriam suteikta teisė 

eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo 

pareigas. Kasmet atliekama įprastinė vaikų žaidimų aikštelės kontrolė.  

2 lentelė. Duomenų analizė 

Veiklos 

sritis 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 

 1
. 
E

T
O

S
A

S
 

1.1. Mokyklos 

vertybės. 

1.2. Mokyklos 

įvaizdis. 

1.3. Mokyklos 

vidaus ir išorės 

ryšiai. 

 Darželis turi savitas 

tradicijas, šventes, 

kurias švenčia kartu su 

vaikais, tėvais ir kitais 

bendruomenės nariais. 

 Įstaigoje vyrauja šiltas 

ir draugiškas 

mikroklimatas. 

 Įstaiga organizuoja 

bendruomenei 

renginius, vykdo 

tarpinstitucinius 

projektus. 

 Kiemo danga nėra 

pakankamai saugi įvairiai 

vaikų veiklai lauke. 

 Pašaliniai žmonės šiukšlina 

įstaigos aikštynų teritorijoje, 

niokodami estetinį darželio 

įvaizdį. 

 

2
. 
V

A
IK

O
 U

G
D

Y
M

A
S

 I
R

 U
G

D
Y

M
A

S
IS

 

 

1. Ugdymo turinys. 

2. Ugdymo (si) 

turinio ir 

procedūrų 

planavimas. 

3. Ugdymo (si) 

proceso kokybė. 

4. Šeimos ir 

mokyklos 

bendradarbiavimas 

ugdymo procese. 

 Įstaigoje vykdoma 

ikimokyklinio ugdymo 

programa „Aš ir 

supantis pasaulis“, kuri 

atitinka valstybės 

nustatytus reikalavimus, 

darželio vaikų poreikius 

bei interesus, tėvų 

lūkesčius. 

 Darželyje sukurta 

puikiai veikianti tėvų 

įtraukimo į ugdomąjį 

procesą, jų informavimo 

apie vaiko pasiekimus 

sistema. Tėvai – 

ugdymo partneriai 

įstaigoje. 

 Ne visi įstaigoje dirbantys 

pedagogai yra atviri 

pokyčiams. Planuodami 

savo veiklą grupėse jie 

nesidomi įvairesniais 

ugdymo metodais bei 

formomis. 

 Didelis vaikų skaičius 

grupėse mažina sąveiką tarp 

pedagogo ir ugdytinio bei 

įtakoja ugdymosi kokybę. 
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3
. 
V

A
IK

O
 U

G
D

Y
M

O
(S

I)
 P

A
S

IE
K

IM
A

I 

 

1. Vaiko raidos ir 

pasiekimų 

vertinimas. 

2. Vaiko pasiekimų 

kokybė. 

 Darželyje juntama vaiko 

daroma pažanga 

įvairaus amžiaus 

tarpsniais, kurią 

sąlygoja temų bei 

ugdymo (si) būdų bei 

metodų įvairovė. 

 Priešmokyklinio 

amžiaus vaikai ypač 

aktyviai dalyvauja 

įvairiuose 

tarpinstituciniuose 

renginiuose bei 

projektuose. 

 Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų kokybė 

atitinka brandos 

mokyklai standartus. 

 Trūksta pedagogų 

bendradarbiavimo, vaikui 

pereinant į kitą ugdymosi 

pakopą. 

 Kai kurių tėvų užimtumas 

neužtikrina tęstinumo tarp 

logopedo-pedagogo-šeimos 

bendradarbiavimo, šalinant 

vaikų kalbos sutrikimus. 

4
. 
P

A
R

A
M

A
 I

R
 

P
A

G
A

L
B

A
 V

A
IK

U
I,

 

Š
E

IM
A

I 

 

1. Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas. 

2. Vaiko poreikių 

tenkinimas. 

3. Parama ir 

pagalba šeimai. 

 Šeimos ir įstaigos 

bendradarbiavimas 

užtikrina informacijos 

teikimą tėvų 

bendruomenei 

panaudojant IKT 

priemones. 

 Įstaigoje nėra psichologo ir 

socialinio pedagogo , kurių 

pagalba reikalinga 

sprendžiant konfliktines 

situacijas, dirbant su vaikais, 

turinčiais elgesio sutrikimų. 

 

5
. 
IŠ

T
E

K
L

IA
I 

 

1. Personalo 

politika. 

2. Materialinė 

aplinka. 

3. Finansiniai 

ištekliai. 

 IKT priemonės skatina 

ir sudaro galimybes  

kiekvienam pedagogui 

ieškoti naujų ir įvairių 

metodų dirbant su 

vaikais ir tėvais. 

Darželyje vyrauja 

nuostata – mokytis visą 

gyvenimą.  

 Aplinka tenkina vaikų 

fizinius, protinius, 

emocinius ir dvasinius 

poreikius. 

 Vaikų, auklėtojų, tėvų 

darbai panaudojami 

kuriant ugdomąją 

aplinką. 

 Gerai vertinama įstaigos 

biudžeto tvarkymo 

sistema. 

 Nėra pakankamai finansinių 

išteklių darželio kiemo 

dangos sutvarkymui. 

 Stokojama įgūdžių privataus 

ir viešojo kapitalo 

partnerystės paieškai. 

 Geresnis finansavimas 

padėtų garantuoti aukštesnę 

ugdymo kokybę. 
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6
. 
M

O
K

Y
K

L
O

S
 

V
A

L
D

Y
M

A
S

 

 

1. Vidaus auditas. 

2. Strateginis 

mokyklos planas, 

metinė veiklos 

programa bei jų 

įgyvendinimas. 

3. Mokyklos 

vadovų veiklos 

veiksmingumas. 

4. Valdymo ir 

savivaldos dermė. 

 Įstaigos vadovai skatina 

šiltus ir draugiškus 

santykius tarp 

bendruomenės narių bei 

geba sutelkti komandas 

įvairių projektų 

vykdymui. 

 Įstaigos vadovai sudaro 

sąlygas bei inicijuoja 

pedagogų kvalifikacijos 

kėlimą. 

 Didelis tėvų užimtumas 

neleidžia jiems aktyviai 

dalyvauti darželio 

savivaldoje. 

 

Ryšių sistema 

Įstaigoje sukurta informacinių technologijų bazė. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuota ir 

užtikrinta prieiga prie interneto 10 darbo vietų. Fiksuoto telefono ryšio paslaugas įstaigai 

teikia Telia Lietuva, AB, interneto ryšį ir kompiuterinę programinę įrangą prižiūri BĮ Kertinis 

valstybės telekomunikacijų centras, saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo 

operatorius. Skubi informacija perduodama el. paštu. Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei 

bei tėvams skelbiamos Vilniaus miesto savivaldybės interneto portale www.vilnius.lt, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projekto interneto svetainėje 

www.ikimokyklinis.lt ir lopšelio-darželio interneto svetainėje http://www.ldbangele.lt jos 

padeda informuoti ugdytinių tėvus, bendruomenę, visuomenę. Su interesantais bendraujama 

įstaigos buveinės adresu – Žemaitės g. 3, LT-03119 Vilnius, telefonai: (8 5) 213 4192, 

tel./fax. (8 5) 213 4194, el. paštas rastine@bangele.vilnius.lm.lt. Lopšelis-darželis 

bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomenės 

nariais, asociacijomis, organizacijomis, gali dalyvauti įvairiose programose ir projektuose: 

 Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodiniu rateliu „Spindulys“; 

 Vilniaus SOS vaikų kaimu, VšĮ; 

  Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija; 

 Vilniaus Lazdynų mokykla; 

 Vilniaus Simono Konarskio mokykla; 

 Vilniaus lopšeliu-darželiu „Aušrelė“; 

 Vilniaus lopšeliu-darželiu „Beržynėlis“; 

 Vilniaus lopšeliu-darželiu „Karuselė“; 

 Mažųjų ugdymas, MB; 

 Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba; 

 Vilniaus miesto Vilkpėdės seniūnija; 

http://www.vilnius.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.ldbangele.lt/
mailto:rastine@bangele.vilnius.lm.lt
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 Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 

 Vilniaus visuomenės sveikatos centru; 

 Asociacija „Slavų vainikas“ ir „Sveikatos želmenėliai“. 

VI. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

3 lentelė. SSGG analizės modelis, nurodantis ugdymo įstaigos strateginių planų vystymo 

kryptį ir suteikiantis jiems pagrindą: 

 

STIPRIOSIOS PUSĖS 

 

SILPNOSIOS PUSĖS 

1. Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

2.  Įgyvendinama specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų integracija į ugdymo 

procesą. 

3. Dalyvavimas programose ir projektuose 

(rengimas ir įgyvendinimas). 

4. Dirba aktyvūs, kompetentingi, kūrybingi, 

kvalifikuoti ir nuolat tobulėjantys 

pedagogai. 

5. Sudarytos sąlygos profesionalumui ir 

kvalifikacijai tobulinti. 

6. Nedidelė personalo kaita. 

7. Sukurta įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

(si) programa „Aš ir supantis pasaulis“ bei 

sėkmingai įgyvendinama. 

8. Tenkinami vaikų poreikiai, tėvų lūkesčiai. 

9. Palankios sąlygos žaidimams lauke. 

10. Funkcionali, turtinga ugdymo (si)  

aplinka. 

11. Sistemingai ir racionaliai tvarkoma 

įstaigos aplinka. 

12. Iki 2 proc. finansinė parama ugdymo 

aplinkai gerinti. 

1. Specialioji pagalba yra nepakankama  

     (įstaigoje nėra psichologo ir socialinio 

pedagogo). 

2. Dalis tėvų nėra aktyvūs ugdymo proceso 

dalyviai. 

3. Tobulintina  ugdytinių pasiekimų vertinimo 

sistema. 

4. Personalui trūksta informacinių/ 

komunikacinių technologijų valdymo 

įgūdžių ir motyvacijos nuosekliai jas taikyti 

ugdymo procese. 

5. Patalpų trūkumas sportinei veiklai.  

6. Reikalingas virtuvės remontas bei stogo 

latakų įrengimas. 

7. Kiekvienais metais blogėja pastato būklė, 

nesant lietvamzdžių, trūkinėja ir trupa 

pastato pamatai.   

 

GALIMYBĖS 

  

GRĖSMĖS 

 

1. Bendradarbiavimas su kitomis švietimo  

įstaigomis bei socialiniais partneriais. 

2. Racionaliai paskirstant lėšas, didesnę jų 

dalį nukreipti modernių ugdymo priemonių, 

sportinio inventoriaus įsigijimui. 

3. Parengtos Pasiekimų aprašo metodinės 

rekomendacijos padės tobulinti vaikų 

pasiekimų vertinimą. 

4. Dalyvavimas asociacijose ,,Sveikatos 

želmenėliai“ ir „Slavų vainikas“. 

1. Didėja socialiai remiamų šeimų skaičius. 

2. Didėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi 

poreikiais skaičius. 

3. Tobulintina pedagogų veiklos planavimo 

kokybė, atsižvelgiant į naują vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą. 

4. Auga konkurencija ir galimas vaikų 

skaičiaus mažėjimas dėl privačių darželių ir 

daugiafunkcinių centrų steigimosi bei šeimų 

išvykstančių dirbti užsienį. 
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5. Sukurta daiktinė aplinka, skatinanti vaikų 

patirtinį mokymąsi. 

6. Švietimo centro organizuojami 

kvalifikacijos      tobulinimo renginiai. 

7. Skatinti pedagogus siekti aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos. 

8. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl 

papildomo finansavimo skyrimo pastato 

renovacijai, skelbti konkursą dėl pastato 

atnaujinimo darbų. 

9. Visiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių pedagogams suteikti 

galimybę įgyti emocinio  intelekto  ugdymo 

programos „Kimočiai“ pagrindus bei 

išklausyti specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos žinių kursus. 

10. Pritraukti tėvus dalyvauti jų švietime 

aktualiais ugdymosi klausimais seminarų, 

paskaitų, lankstinukų, pranešimų internetinėje 

erdvėje pagalba. 

 

5. Vyresnio amžiaus pedagogų turimos 

kompetencijos ne visuomet atitinka ugdymo 

kaitos tendencijas. 

6. Tėvų užimtumas, nenoras dalyvauti 

ugdomojoje veikloje. 

 

 

VII. STRATEGINĖS IŠVADOS 

1. 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 kituose kvalifikacijos tobulinimo 

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. Įstaigoje tobulinamos jau sukurtos ir kuriamos naujos edukacinės aplinkos, skatinančios 

vaikų aktyvumą bei sveiką gyvenseną. 

4. Įstaiga neturi pakankamai intelektualinių resursų dalyvauti ES remiamuose projektuose, 

kurie užtikrintų papildomą finansavimą ir materialinės bazės gerinimą. 
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VIII. ĮSTAIGOS STRATEGIJA 

Misija 

Darželis – tai džiaugsmo namai, sąveikoje su šeima, užtikrinantys visapusišką vaiko 

ugdymą. 

Vizija 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tenkinanti esminius vaiko poreikius, užtikrinanti vaikų 

ugdymo europinius standartus ir šiuolaikinius Lietuvos visuomenės poreikius, atitinkančius 

švietimo kokybės reikalavimus. 

Filosofija 

Vaikystė – šiuolaikinio ugdymo vertybė. 

Prioritetai 

 Šeima – vaiko ugdymosi proceso partneris įstaigoje ir už jos ribų. 

 Saugios, modernios ugdymosi aplinkos kūrimas ir turtinimas. 

 Saugus ir sveikas vaikas. 

IX. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas - kurti patrauklią, atvirą bendravimui ir bendradarbiavimui su vaiko šeima 

ugdymo instituciją. 

Uždaviniai: 

a. Įtraukti tėvus į ugdymo institucijos veiklą, kartu organizuoti ugdomąjį procesą. 

b. Atrasti naujų, šiuolaikiniams tėvams patrauklių informacijos perteikimo būdų 

bei bendravimo ir bendradarbiavimo formų. 

2.  Tikslas - sukurti patrauklią ir modernią ugdymo (si) instituciją, teikiančią kokybišką 

ugdymą. 

Uždaviniai: 

a. Siekti profesionalios darbuotojų kompetencijos ir kultūros, nuolatinio žinių 

siekimo ir tobulėjimo, formuoti veiklią, atsakingą ir sutelktą bendruomenę, 

gebančią kūrybiškai dirbti komandoje. 
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b. Plėtojant informacinių/komunikacinių technologijų naudojimą vaikų ugdymo 

procese, siekti gerinti materialinę bazę, įsigyjant šiuolaikinių ugdymosi 

priemonių. 

 

3. Tikslas -  kurti saugią, vaikų patyrimą skatinančią aplinką. 

Uždaviniai: 

a. Parengti sveikatos stiprinimo programą ir tapti sveikatą stiprinančia įstaiga. 

b. Užtikrinti emociškai saugią ir sveiką aplinką, įgyvendinant emocinio ugdymo 

programą priešmokyklinio ugdymo grupėse ,,Zipio draugai“. Plėtoti pagalbą 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.  

c. Atsižvelgiant į šiuolaikinio vaiko poreikius, modernizuoti įstaigos patalpas. 

  



 
 

27 
 

X. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. PROGRAMA 

1 tikslas. Kurti patrauklią, atvirą bendravimui ir bendradarbiavimui su vaiko šeima ugdymo instituciją. 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 
Finansinių išteklių poreikis 

(tūkst. eurų) 

Planuojamas įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. Įtraukti tėvus į ugdymo 

institucijos veiklą, kartu 

organizuoti ugdomąjį 

procesą. 

 

 

Tėvai dalyvauja įstaigoje 

organizuojamuose 

renginiuose, ugdomojoje 

veikloje, vaiko pažangos 

vertinime. Tačiau grupėse 

trūksta aktyvaus tėvų 

iniciatyvumo įsitraukti į 

projektus  organizuojamus 

įstaigoje ir už jos ribų. 

Pasikeis tėvų požiūris dėl 

bendradarbiavimo su įstaiga, 

partneriškų santykių svarba. 

Tėvai – savanoriai grupėje. 
Inovatyvių projektų vykdymas 

drauge su šeima įstaigoje ir už 

jos ribų: 

„Tėvai vaidina savo vaikams“, 

„Keliauju po Lietuvą, pažįstu, 

atrandu“, „Aš, tėtis ir mama – 

kartu sportuojanti šeima“, „Mano 

tėvų profesijos“. Aktyvus tėvų 

dalyvavimas grupės įstaigos 

veikloje padeda siekti ugdymo 

proceso dialogiškumo bei 

paįvairina vaikų ugdymosi turinį.  

Žmogiškieji ištekliai – 

1,0  

2019–2023 

2.  

Atrasti naujų, 

šiuolaikiniams tėvams 

patrauklių informacijos 

perteikimo būdų bei 

bendravimo ir 

Įkurta internetinė svetainė. 

Tėvai supažindinti su 

įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programa „ Aš ir 

supantis pasaulis. 

Lopšelyje-darželyje 

Sukurta savalaikė informacijos 

sklaidos sistema, užtikrinanti 

greitą, išsamų informacijos 

perdavimą. 

Atnaujinta įstaigos internetinė 

svetainė – ji tapo modernesnė, 

8,0 2019–2023 
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bendradarbiavimo formų. palaikomas nuolatinis 

bendradarbiavimas su 

ugdytinių tėvais, pedagogai 

skatina tėvus domėtis vaikų 

pasiekimais,   aptaria   jų 

ugdymo (si) klausimus, 

teikia praktinių žinių. 

Tėvams  vis  dar  trūksta 

žinių apie vaikų pasiekimus 

ir  jų vertinimą,  nepakanka 

konsultacijų   ir   paskaitų 

vaikų ugdymo (si) 

temomis. 

informatyvesnė ir pritaikyta 

mobiliems įrenginiams. Gilesnės   

tėvų žinios  apie  vaikų 

pasiekimus  ir  jų vertinimą,     

leis tikėtis   geresnės ugdymo (si) 

kokybės užtikrinimo. Paslaugos, 

grįstos bendradarbiavimu, 

tenkins abiejų šalių poreikius. 
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1. PROGRAMOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 

 

Priemonės 
Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. eurų) 

Finansiniai šaltiniai  

Miesto 

savivaldybės 

lėšos 

(tūkst. Eur.) 

Mokymo 

lėšos 

(tūkst. Eur.) 

ES fondai, 

kitų 

užsienio 

valstybių 

parama 

(tūkst. Eur.) 

Privačios 

lėšos, iki 2 

proc. 

paramos 

lėšos 

(tūkst. 

Eur.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Uždavinys. Įtraukti tėvus į ugdymo institucijos veiklą, kartu organizuoti ugdomąjį procesą. 
 

Tėvų švietimas 

aktualiais  

ugdymosi 

klausimais 

(seminarai, 

paskaitos, 

lankstinukai, 

pranešimai 

internetinėje 

erdvėje). 

Įstaigos pedagogai, 

taikydami  

įvairesnius, 

modernesnius ir 

įdomesnius 

bendradarbiavimo 

būdus (apvalaus 

stalo diskusijos, 

filmukai, seminarai, 

paskaitos, 

lankstinukai, 

pranešimai 

internetinėje 

erdvėje), pritrauks 

daugiau šeimų 

dalyvauti 

ugdomajame procese 

ir siekti bendrų 

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai – 

1,0 

 

 

1,0 - - - 
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ugdymo tikslų. 

2. Uždavinys. Atrasti naujų, šiuolaikiniams tėvams patrauklių informacijos perteikimo būdų bei bendravimo ir bendradarbiavimo formų. 

Seminarai, paskaitos, 

konsultacijos tėvams. 

Veikia įstaigos el. 

paštas, atnaujinta 

internetinė svetainė, 

naudojamasi 

socialiniu tinklu 

Facebook, įdiegtas 

elektroninis dienynas. 

 

Greitas ir tikslus 

pasikeitimas 

informacija. 

Įvairiapusė  

informacijos sklaida 

paskatins iškilusių 

problemų sprendimą, 

padės šeimoms rasti 

atsakymus į įvairius 

klausimus. 

Aktyvus pedagogų, 

tėvų ir savivaldos 

institucijų 

bendradarbiavimas, 

užtikrinant 

vaiko gerovę. 

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai –  

8,0 

5,0 2,0 ES 

fondo 

remiami 

seminarai. 

0,5 

 

 

  

2. PROGRAMA 

 

2 tikslas. Sukurti patrauklią ir modernią ugdymo (si) instituciją, teikiančią kokybišką ugdymą. 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 
Finansinių išteklių poreikis 

(tūkst. eurų) 

Planuojamas įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1.  

Siekti aukštos darbuotojų 

kompetencijos ir kultūros, 

nuolatinio mokymosi ir 

tobulėjimo, formuoti veiklią, 

Pedagogai kūrybiškai 

modeliuoja ugdymo turinį, 

diegia naujoves, dalyvauja 

specialiuose kursuose 

nuotoliniu būdu bei 

Įgyvendinama pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa, kurioje numatyta 

pedagogų gebėjimų tobulinimas 

IKT taikymo srityse. 

8,0 2019-2023 
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atsakingą ir sutelktą 

bendruomenę, gebančią 

kūrybiškai dirbti 

komandose. 

dalyvaujant asmeniškai, 

programose, rengia ir 

įgyvendina projektus. Kai 

kuriems pedagogams 

trūksta komandinio darbo 

įgūdžių. Nepakankamas 

informacinių technologijų 

taikymas ugdymo procese. 

Pedagogai ir vadovai tobulina 

kvalifikaciją ir savo kompetencijas 

ne mažiau kaip trijuose 

mokymuose per metus. 

Pedagogai dalyvauja mokymuose 

ne mažiau kaip 3 dienas per metus, 

nuotoliniu būdu arba dalyvaujant 

asmeniškai.  Trys pedagogai įgyja 

vyr. mokytojo kvalifikacines 

kategorijas. 

Organizuojami komandos 

stiprinimo mokymai ir dalijamasi 

lyderyste. 

2. Gerinti vaikų ugdymo (si) 

materialinę bazę, įsigyjant 

šiuolaikinių ugdymosi 

priemonių, plėtojant 

informacinių/komunikacinių 

technologijų naudojimą 

ugdymo procese. 

Įsigytas pakankamas kiekis 

ugdymo (si) priemonių. 

Kiekvienoje grupėje yra 

šviesos stalai,  šviečiančios 

lentos bei įrašančios balsą 

priemonės. 

Visose grupėse veikia 

internetinis ryšys, salėje 

įrengtos  interaktyvios 

grindys. 

 

Ugdymo proceso gerinimui 

įrengtas relaksacijos kambarys. 

Ugdymo procese 80 proc. 

pedagogų naudoja IT informacijai 

perteikti bei ugdymo proceso 

vaizdumui didinti. 

Pedagogams ir ugdytiniams 

(įsigyta viena iš veiksmingiausių 

priemonių –  interaktyvus stalas, 

interaktyvi animacinė ugdymo 

priemonė „SaulyTUČIAI", 

nešiojamas kompiuteris meninio 

ugdymo pedagogui). Įrengta 

kompiuterinė programa vaikų 

mąstymui ir kalbai lavinti.  

40,0 2019-2023 
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2. PROGRAMOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 
 

Priemonės 
Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų poreikis 

(tūkst. eurų) 

Finansiniai šaltiniai 

Miesto 

savivaldybės 

lėšos 

(tūkst. Eur.) 

Mokymo 

lėšos 

(tūkst. Eur.) 

ES fondai, 

kitų užsienio 

valstybių 

parama 

(tūkst. Eur.) 

Privačios 

lėšos, iki 2 

proc. paramos 

lėšos 

(tūkst. Eur.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Uždavinys. Siekti profesionalios darbuotojų kompetencijos ir kultūros, nuolatinio žinių siekimo ir tobulėjimo, formuoti veiklią, atsakingą ir 

sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandoje. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo kursai, 

mokymai, 

seminarai, vadovų 

ir pedagogų 

atestacija. 

Internetinis ryšys, 

informaciniai 

leidiniai. 

Tobulinimosi 

projektai. 

Metiniai 

pedagogų veiklos 

vertinimo 

pokalbiai. 

Tobulėja 

pedagogų 

kompetencija, 

kyla 

kvalifikacija, 

stiprėja 

motyvacija. 

Veiksmingai 

dalijamasi 

gerąja darbo 

patirtimi. 

Aukšta 

ugdymo 

kokybė.  

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

8,0  - ES 

fondo 

remiami 

seminarai. 

- 

2. Uždavinys. Plėtojant informacinių/komunikacinių technologijų naudojimą vaikų ugdymo procese, siekti gerinti materialinę bazę, įsigyjant 

šiuolaikinių ugdymosi priemonių. 

Garso, vaizdo 

aparatūros 

Atnaujinta ir 

modernizuota 

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

30,0     
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įsigijimas. 

Kompiuterinių 

Programų 

įsigijimas 

logopedui ir 

grupių 

pedagogams. 

Vaikų veiklai 

skirtos priemonės 

(tyrinėjimui, 

eksperimentams, 

mąstymo ir 

kalbos 

lavinimui). 

Dviračių takelių 

įrengimas. 

edukacinė 

aplinka skatina 

kūrybišką, 

inovatyvų ir 

visapusišką 

ugdymo 

procesą. 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams. 

 

 

3. PROGRAMA 

 

 

3 tikslas. Kurti saugią, vaikų patyrimą skatinančią aplinką. 

 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 
Finansinių išteklių poreikis 

(tūkst. eurų) 

Planuojamas įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. 

Parengti sveikatos 

stiprinimo programą ir 

tapti sveikatą stiprinančia 

įstaiga. 

Laipsniškai pereinama 

prie sveikos mitybos. 

Įstaigoje skatinama sveika 

gyvensena ir aktyvus 

fizinis 

Įstaigoje pereita prie 

sveikos mitybos. Parengta 

ir įdiegta sveikatos 

stiprinimo programa. 

Sveikatos veiklose, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

– 30,0  

2019-2023 
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 judėjimas, tam yra suburta 

komanda sveikatos 

stiprinimo programai 

parengti. 

Kasmet atliekamas  

profilaktinis darbuotojų 

sveikatos patikrinimas. 

Laikomasi vidaus tvarkos 

taisyklių, priešgaisrinės ir 

darbo saugos reikalavimų. 

Parengtas civilinės saugos 

parengties ekstremalioms 

situacijoms planas. 

Kasmet pravedami 

evakuacijos mokymai 

darbuotojams ir vaikams. 

Baldai pritaikyti vaikų 

poreikiams. 

Lauke bei grupėse įkurtos 

edukacinės erdvės. 

akcijose dalyvauja beveik 

visi bendruomenės nariai, 

bei pati įstaiga dalyvauja 

beveik visuose 

Visuomenės 

sveikatos centro  

organizuojamuose 

projektuose bei 

konkursuose. 

 

2.  

Užtikrinti emociškai saugią 

ir sveiką aplinką 

įgyvendinant emocinio 

ugdymo programą 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse ,,Zipio draugai“. 

Plėtoti pagalbą specialiųjų 

ugdymo poreikių 

turintiems vaikams. 

Įgyvendinama    emocinio 

ugdymo programa 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse ,,Zipio draugai“. 

Įgyvendinta emocinio 

intelekto ugdymo 

programa „Kimochi“ 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse.  

Visi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių pedagogai bus  įgiję  

emocinio  intelekto  

ugdymo programos 

„Kimočiai“ pagrindus bei 

„Zipio draugai“,   į 

ugdymo  procesą  integruos  

veiklas,  kurių metu  vaikai  

įgys  pasitikėjimo  savimi  

ir išmokys   spręsti   

keblias   socialines-

8,0 2019-2023 
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emocines situacijas. Visi 

pedagogai išklausys 

mokymus, skirtus 

specialiųjų ugdymo 

poreikių turintiems 

vaikams. 

3.  

Modernizuoti įstaigos 

patalpas, pritaikant jas 

šiuolaikinio vaiko 

poreikiams. 

 

Įstaiga turi higienos 

pasą. 

Užtikrinant vaikų 

saugumą, teritorija aptverta 

nauja tvora, dalinai 

pakeistos šaligatvių 

plytelės. Išasfaltuota 

įvažiavimo teritorija, 

užbetonuota lauko sporto 

aikštelė. 

Pakeistos visų grupių bei 

koridorių durys, pagaminti 

turėklai laiptams, 

atitinkantys saugos 

reikalavimus. 

Modernizuotos visų grupių 

prausyklos ir sanitariniai 

mazgai. 

Įrengtas logopedo 

kabinetas. 

Kasmet atliekama pastatų 

ir statinių techninė 

priežiūra. Įsigytos dvi 

naujos skalbimo mašinos ir 

konvekcinė krosnis 

virtuvėje. 

Siekiant pagerinti 

gaminamo maisto kokybę, 

atnaujintos virtuvės 

patalpos. 

Pakeista danga dviejų 

lopšelių grupėse. 

Įsigyta sertifikuotų 

įrengimų lauko žaidimų 

aikštelėms. 

Atlikta stogo renovacija.  

Visos šaligatvių plytelės 

darželio teritorijoje 

pakeistos. Įrengta lauko 

sporto aikštelė, dengta 

minkštu paviršiumi su 

priemonėmis, 

pritaikytomis sportui. 

 

40,0  
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3. PROGRAMOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 
 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų poreikis 

(tūkst. eurų) 

Finansiniai šaltiniai  

Miesto 

savivaldybės 

lėšos 

(tūkst. Eur.) 

Mokymo lėšos 

(tūkst. Eur.) 

ES fondai, 

kitų užsienio 

valstybių 

parama 

(tūkst. Eur.) 

Privačios 

lėšos, iki 2 

proc. paramos 

lėšos 

(tūkst. Eur.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Uždavinys. Parengti sveikatos stiprinimo programą ir tapti sveikatą stiprinančia įstaiga. 

 

Patalpų 

priežiūros 

priemonės, 

spec. rūbai 

virėjams, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogų 

padėjėjams 

(prijuostės, 

chalatai, 

galvos 

apdangalai). 

Išvykos į 

saugaus eismo 

Įgyjamos 

atitinkamos 

žinios, 

savisaugos 

įgūdžiai, 

gebėjimas 

rūpintis savimi 

ir kitais. 

Kuriama 

ergonomiška, 

saugi aplinka 

suaugusiųjų 

darbui ir vaikų 

veiklai. 

Parengtas 

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams. 

30,0 10,0 5,0 10,0 - 
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mokyklėlę. 

Evakuacijos 

pratybų 

organizavimas. 

Saugos 

prevencinių 

priemonių 

stendai. 

 

prevencinių 

saugos 

priemonių 

planas 

penkerių 

metų 

laikotarpiui. 

2. Uždavinys. Užtikrinti emociškai saugią ir sveiką aplinką, įgyvendinant emocinio ugdymo programą priešmokyklinio ugdymo grupėse ,,Zipio 

draugai“. Plėtoti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo 

seminarai, 

ugdymo 

programos 

refleksija, 

individualių 

programų 

kūrimas 

specialiųjų 

ugdymo 

poreikių 

turintiems 

vaikams, 

dalinimasis 

patirtimi su 

kolegomis. 

Visi 

pedagogai 

išklausė 

emocinio 

ugdymo 

programą ir 

taiko ją 

praktikoje.  

Pedagogai 

pritaikė gautas 

seminaruose 

žinias ugdymo 

procese.  

Atliko 

mikroklimato 

tyrimą 

kiekvienoje 

darželio 

grupėje.  

Atliko tyrimą 

kaip sekasi 

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

8,0  8,0   
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adaptuotis 

grupėje 

vaikams 

turintiems 

specialių 

poreikių, bei 

pritaikė naujus 

ugdymo 

metodus 

specialių 

vaikų 

adaptacijai.  

3. Uždavinys. Atsižvelgiant į šiuolaikinio vaiko poreikius, modernizuoti įstaigos patalpas. 

 

Stogo 

remontas. 

Dalina įstaigos 

patalpų ir 

vamzdynų 

renovacija. 

Maisto 

gaminimo 

patalpų 

atnaujinimas. 

Lopšelio-

darželio 

teritorija – 

saugi, 

moderni, 

šiuolaikiška, 

pritaikyta 

visapusiškam 

vaikų 

ugdymui. 

Pagerės 

maitinimo 

kokybė ir 

darbo 

sąlygos 

virtuvės 

darbuotojams. 

Atnaujinta, 

Kasmet iki 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams. 

40,0 30,0   10,0 
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modernizuota 

aplinka turės 

poveikį vaikų 

saugumui, 

sveikatai ir 

estetiniam 

suvokimui. 



 
 

40 
 

XI.  PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 Stebėsenos institucinė struktūra  

1. Strateginio planavimo grupę sudaro: 

 Pirmininkas – lopšelio-darželio direktorius. 

 Nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 4 pedagogai, personalo atstovas. 

2. Strateginio plano stebėsenos grupę sudaro: 

 Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 Nariai: lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, 2 pedagogai. 

Grupės oficialiai patvirtinamos direktoriaus įsakymu. 

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

Strateginio lopšelio-darželio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais 

lygiais. Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą bendruomenei visuotinio 

susirinkimo metu kartą metuose. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti 

kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. Direktorius ir 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar įgyvendina strateginius tikslus ir 

programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. 

Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė 

Strateginis planas koreguojamas kartą metuose. Stebėsenos ir planavimo grupė 

posėdžiauja kartą per metus, planas yra papildomas arba koreguojamas. Vasario mėnesį 

vyksta praėjusių metų veiklos ataskaitos analizė. Analizės duomenys fiksuojami strateginio 

plano stebėsenos grupės sudarytoje lentelėje (4 lentelė). Ji pateikiama įstaigos bendruomenei 

visuotinio susirinkimo metu.  
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4 lentelė. Plano stebėsenos analizė. 

Tikslas: 

 Indikatoriaus reikšmės   

Uždaviniai Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Įgyvendin

imo data  

1 uždavinys     

2 uždavinys     

3 uždavinys     

Išvada apie tikslą  

 

Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį pagal poreikį koreguoja strateginį 

planą ir teikia stebėsenos grupei, kuri jį tvirtina ir planas yra pratęsiamas. 

XII. LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendinus strateginį planą: 

 atnaujinus įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Aš ir supantis pasaulis“, gerės 

veiklos planavimas ir vaikų ugdymo kokybė; 

 keldami savo kvalifikaciją pedagogai įgys naujų gebėjimų, žinių, tobulins savo 

profesines kompetencijas; 

 kuriamas modernus, šiuolaikiškas įstaigos įvaizdis internetinėje erdvėje kels įstaigos 

 prestižą; 

 patobulintas vaiko pasiekimų vertinimo aprašas užtikrins tikslingą vertinimą bei 

sukurs vaikui geriausias ugdymosi galimybes; 

 ugdymo programų dermė užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

tęstinumą bei nuoseklią asmenybės brandą; 

 atnaujinta saugi ir moderni ugdymosi aplinka grupėse ir lopšelio-darželio teritorijoje 

užtikrins šiuolaikiško vaiko poreikius; 

 sudaromos sąlygos patirtiniam ugdymuisi įvairioje socialinėje aplinkoje įstaigoje ir už 

jos ribų skatins vaikus įgyti įvairios patirties patiems aktyviai veikiant; 

 telkiama ugdytojų komanda – tėvai yra ugdymo proceso partneriai, siekiant vaiko 

ugdymo kokybės gerinimo. 
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