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I. ĮVADAS 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ (toliau  ̶  Lopšelis-darželis) strateginio plano tikslas – efektyviai organizuoti, planuoti, vykdyti 

ir kontroliuoti Lopšelio-darželio veiklą, pokyčius, įtraukti Lopšelio-darželio bendruomenę į Lopšelio-darželio problemų sprendimą, 

tobulinti mokymo ir ugdymo sąlygas, sukuriant darnią, saugią, be patyčių aplinką, skatinančią lavinimą, individualių gebėjimų ir įgūdžių 

vystymą, sveiką gyvenseną. 

Strateginį planą rengė Lopšelio-darželio direktoriaus 2016 m. gruodžio 16  d. įsakymu Nr. 167 sudaryta darbo grupė iš direktoriaus, 

pedagogų, tėvų komiteto atstovų. 

Rengiant strateginį 2018 ̶ 2022 metų planą vadovautasi: 

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

- LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija; 

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

„Lietuva 2030 m“; 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika; 

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

švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2019 metų strateginiu veiklos planu; 

- Vilniaus miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-

05-25 d. sprendimu Nr. 1-478; 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ nuostatais; 

- 2016-2017 m. veiklos įsivertinimo rezultatais; 

- Lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais; 
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- Visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius, materialinius 

išteklius; 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų. 
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II. PRISTATYMAS 

 

1. Istorija 

 Lopšelis-darželis Nr.26 įsteigtas 1975 m. liepos 11 d. Vilniaus  miesto Liaudies švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 73 a. 

Vilniaus miesto tarybos  1997 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 76 Lopšeliui-darželiui suteiktas „Riešutėlio“ vardas; 

 Darželio adresas:   Erfurto g. 21, Vilnius, LT – 04220, LT- 04220, tel.: (8-5)2447748, (8-5)2449876, el.paštas: 

rastine@riesutelis.vilnius.lm.lt 

  Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

  Lopšelio-darželio priklausomybė  - Savivaldybės įstaiga; 

        Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlio“ savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 11110933, adresas Konstitucijos per. 3, 

LT -09601; 

        Lopšelio darželio pagrindinė paskirtis - bendrosios paskirties, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; 

        Ugdymo kalba – lietuvių; 

        Ugdymo forma – dieninė; 

        Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinį ugdymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis 

rekomendacijomis, pagal parengtą ir steigėjo pritartą ugdymo programą. 

        Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Atsižvelgiant į Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, 

konkretinamas ir individualizuojamas ugdymo turinys. 

        Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Lopšelio-darželio nuostatais. 

mailto:rastine@riesutelis.vilnius.lm.lt
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          Į Vilniaus Lopšelį-darželį vaikai priimami vadovaujantis „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu“,  patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 gegužės 28 d. 

sprendimu Nr. 1 - 57 ir (nauja jo redakcija patvirtinta 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 - 235). Vaikai į grupes priimami iki rugsėjo 

pirmos dienos, jeigu yra laisvų vietų, ir vėliau. 

 

2. Organizacinė struktūra ir valdymas: 

Vilniaus Lopšelis-darželis savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos 

direktoriaus įsakymais, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, veiklos planu, darbo ir tvarkos 

taisyklėmis, savivaldos institucijų – įstaigos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės grupės nutarimais, Lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakymais, vaiko gerovės, pedagogų atestacinės komisijų nutarimais.  

 Lopšelio-darželio administracija: 

1 lentelė 

 

 

 

 

 

 

 

           Lopšelio-darželio savivalda:                                                                                                                                                   

Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės 

funkcijos 

Vadybinė kategorija 

Rūta Gekienė 

Vilma Daugiadienė 

 

Mindaugas Stankevičius 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

III vadybinė kategorija 

III vadybinė kategorija 

 

- 
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                                     2 lentelė 

 

       1 pav. Valdymo struktūra 

 

Lopšelio-darželio aukščiausia savivaldos institucija – įstaigos taryba. Jos funkcija -  telkti pedagogus ir kitus darbuotojus, ugdytinių 

tėvus ir visuomenės atstovus (rėmėjus, vaiko teisių apsaugos,  psichologinės-pedagoginės tarnybos ir kitus specialistus) svarbiausiems 

įstaigos veiklos uždaviniams spręsti, plėtoti vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį, numatyti 

Lopšelio-daželio 

„Riešutėlis“ taryba 

Lopšelio-darželio 

„Riešutėlis“  

pedagogų taryba 

Administracija: 

Direktorius, direktoriaus 

 pavaduotojas ugdymui,  

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

Ūkio personalas: 

Sekretorė, auklėtojų 

padėjėjos, virėjai, 

sandėlininkė, valytoja, 

kiemsargiai, sargai, pastatų 

ir statinių aptarnavimo 

darbininkas, pagalbinis 

darbininkas 

Pedagogai: 

auklėtojos, 

priešmokyklinio ir 

meninio ugdymo 

pedagogės, logopedė 

Medicinos 

personalas: 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė-

dietistė 

Lopšelio-

darželio 

metodinė 

taryba 
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įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoti įstaigos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, ugdymo 

planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką, aptarti siūlymus dėl ugdymo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų, projektų 

rengimo, vertinti darželio vadovo vadybinę veiklą, išsakyti nuomonę jam atestuojantis; ieškoti būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis 

ugdymo institucijos savivaldos struktūromis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti opias vaikų darželio problemas. 

Lopšelio-darželio pedagogų taryba nuolat veikianti savivaldos institucija, pedagogų profesiniams ir bendriems tikslams, 

problemoms spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai, priešmokyklinio ir meninio ugdymo pedagogai, 

bendrosios praktikos slaugytoja, socialinis pedagogas. 

Lopšelio-darželio metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, teikia 

siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo, skatina metodinių inovacijų diegimą ir gerosios patirties 

sklaidą.  

Įstaigoje veikia Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisija, Lopšelio-darželio mokytojų atestacijos komisija, dokumentų ekspertų 

komisija, viešųjų pirkimų komisija, ikimokyklinės programos, strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės. 

Kasmet sudaroma inventorizacijos komisija (veiklą reglamentuoja darželio inventorizacijos tvarka, patvirtinta direktorius įsakymu).  

Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Jis skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atsako už vadybinių funkcijų paskirstymą, už įstatymų ir etikos normų laikymąsi, už Lopšelio-

darželio veiklos rezultatus ir visą įstaigos veiklą. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už ugdymo proceso organizavimą,  planavimą, priežiūrą, ugdymo rezultatų 

analizavimą, metodinės pagalbos teikimą, sveikatos stiprinimo programų kūrimą ir koordinavimą bei vykdymą, projektinės veiklos 

organizavimą.  

Materialiniam aprūpinimui, ūkio sektoriui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Jam pavaldus yra Lopšelio-darželio 

techninis personalas.     
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Lopšelio-darželio tėvų komitetas – vaikų darželio savivaldos institucija, kuri kuriama vaikų ugdymo kokybei gerinti. Tėvų 

komitetas dirba kartu su pedagogais ir pataria, kaip geriau įgyvendinti ugdymo programas, kartu su darželio bendruomenės nariais planuoja 

įvairius renginius, išvykas, ekskursijas. Aktyviai dalyvauja įstaigos bendruomenės valdymo procese, padeda planuoti švietimo politiką, bei 

teikia įvairius siūlymus dėl ikimokyklinės įstaigos valdymo ir ugdymo proceso tobulinimo. 

 

3. Žmogiškieji ištekliai: 

 

UGDYTINIAI 

Vaikų grupės ir vaikų skaičius 2017 ̶ 2018 m. m. 

                                                                                                                                                                                                3 lentelė 

Amžiaus grupės Grupių skaičius Vaikų skaičius 

1.5-3 metų 3 56 

2-4 metų 2 44 

4-5 metų 2 43 

5-6 metų 2 42 

6-7 metų 3 69 

                               IŠ VISO 11 254 

 

      Lopšelyje-darželyje ugdomi 1,5-6 metų vaikai. Į grupes vaikai paskirstomi pagal amžių. Įstaigoje  veikia 12 grupių: 3 ankstyvojo 

amžiaus,  6 ikimokyklinio amžiaus, 3 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės, kurias lanko 254 ugdytiniai. 

 

 

UGDYTINIŲ SKAIČIAUS PASISKIRSTYMAS 
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1 diagrama. Ugdytinių skaičiaus pasiskirstymas 

2013 m. pasikeitus vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkai ir įsigaliojus Vilniaus miesto tarybos sprendimui „Dėl 

vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos 

aprašas“, vaikus į grupes komplektuoja steigėjas.  

Vaikų skaičius Lopšelyje-darželyje didėjo siekiant sumažinti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūkumą, priimant pagal būtiną 

bendruomenės poreikį: lopšelio grupėje iki 18 vaikų, o vyresnėse – iki 23  vaikų. 2017 m. rugsėjo 1 d. patvirtinta komplektacija pilnai 

išpildo pastato projektinį pajėgumą. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016  „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugojimo reikalavimai“, viršija vaikų skaičiaus normą grupėje, tačiau grupėje 

ugdomosios veiklos metu dirba du pedagogai. 

 

Išvados: 

232 

222 

254 

200

210

220

230

240

250

260

2015 metai 2016 metai 2017 metai
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1. Vaikų skaičius įstaigoje padidėjo siekiant sumažinti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūkumą.  

2. Tenkinant paslaugų poreikį pilnai išpildytas pastato projektinis pajėgumas. Nuo 2017 rugsėjo 1 dienos pradėjo veikti papildoma 

grupė 2-3 metų vaikams. 

VIDUTINIŲ IR DIDELIŲ SPEC. POREIKIŲ UGDYTINIAI 

 

             2 diagrama. Vaikų skaičiaus su vidutiniais dideliais spec. poreikiais pasiskirstymas 

             Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai yra ugdomi bendrose Lopšelio-darželio grupėse. Vadovaujantis Vilniaus miesto psichologinės-

pedagoginės tarnybos pažymomis dėl pagalbos spec. poreikių vaikams individualiai teikiama logopedo pagalba, rengiamos individualios 

programos spec. poreikių turintiems vaikams, kuriamos edukacinės zonos, kuriamos naujos, specialiosios aplinkos, bendradarbiaujama su 

Pedagogine-psichologine tarnyba. Didėjant bendram Lopšelio-darželio vaikų skaičiui ir vis efektyviau organizuojant  vaiko gerovės 

komisijos veiklą, didėja vaikų, kuriems reikalinga pagalbos mokiniui specialistų, konsultacijų poreikis ir vaikų skaičius. 

VAIKAI, KURIEMS TEIKIAMA LOGOPEDO PAGALBA 

3 
4 

6 

0
1
2
3
4
5
6
7

2015 mertai 2016 metai 2017 metai
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            3 diagrama. Vaikų skaičius, kuriems teikiama logopedo pagalba, pasiskirstymas 

2015-2016 m. m. Lopšelį-darželį lankė 74 vaikai, o 2016-2017 m. m. 71 vaikas, turintis kalbos sutrikimų ir kuriems reikalinga 

nuolatinė logopedo pagalba. Skaičiai rodo, kad vaikų, kuriems reikalinga nuolatinė pagalba sumažėjo, tačiau turint omenyje, kad vaikai 

turintys vidutinių ar didelių spec. poreikių prilyginami 2-iems, galime daryti išvadą, kad vaikų turinčių kalbos sutrikimų skaičius išaugo. 

Išvados: 

1. Vaikų turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ateityje tik didės; 

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius padidėjo proporcingai didėjant bendram ugdytinių skaičiui įstaigoje; 

3. Ugdymosi procesas Lopšelyje-darželyje ugdytiniams yra individualizuojamas, kuriamos naujos, specialiosios aplinkos: ramybės, 

komunikacijos ir kalbinės raiškos, judėjimo, smulkiosios motorikos erdvės; 

4. Iki 2018-09-01 bus skelbiamas konkursas psichologo pareigybei užimti.  

                                                                            PEDAGOGAI 

74 74 

71 

69,5

70

70,5

71

71,5

72

72,5

73

73,5

74

74,5

2015 metai 2016 metai 2017 metai
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                                                                                                                                                                                                           4 lentelė 

 
Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

Skaičius 

Išsilavinimas 

Aukštasis 

universitetinis 

su bakalauro 

kvalif. laipsniu 

Aukštasis 

universitetinis 

su magistro 

kvalif. 

laipsniu 

Aukštasis 

koleginis 

su 

bakalauro 

laipsniu 

Aukštesnysis 

išsilavinimas 

Šiuo metu 

mokosi 

 

1.   Auklėtoja 20 8 6 1 3  2 

2.  Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

4 4     

3.  Meninio ugdymo 

pedagogas 

1 1     

4.  Logopedė 1 1     

         Iš viso: 26 14 6 1 3 2 

 

             Lopšelyje-darželyje didesnė dauguma, net 14 pedagogų, yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu.  Net 6 pedagogai yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro laipsniu. 3 pedagogai yra įgiję aukštesnįjį,  1 – aukštesnįjį 

koleginį išsilavinimą. 2 pedagogai šiuo metu mokosi Vilniaus Kolegijoje.  

Pedagogų kaita per paskutinius tris metus mažai kito. Į įstaigą atėjo dirbti 2 nauji specialistai, į vaiko priežiūros atostogas išėjusių 

pedagogų vietas. 2017 m. rugsėjo mėn. vadovaujantis Švietimo, kultūros ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto departamento 2017-07-28 Nr.A51-50510/17(3.3.2.9-EM4) raštu priimta 7 pedagogai.  

 

 

Pedagogų turima kvalifikacija: 
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                                                                                   5 lentelė 

 
Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Turi kvalifikacinę kategoriją 

 Mokytojo Vyresniojo mokytojo Mokytojo-metodininko Mokytojo-eksperto 

 

Be kategorijos 

 

1. Auklėtoja 9  5 2 1 3 

2. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas 

 1 3   

 

3. Meninio ugdymo 

pedagogas 

  1   

4. Logopedas  1    

                    Iš viso: 9 7 6 1 3 

 

             Lopšelyje-darželyje 9 pedagogai yra įgiję mokytojo, 7 – vyresniojo mokytojo, 6 – mokytojo metodininko, 1 -  mokytojo eksperto 

kategorijas. 3 pedagogai neturi kvalifikacinės kategorijos.  

             Išvados: 

1. Dauguma Lopšelyje-darželyje dirbančių  pedagogių  turi aukštąjį išsilavinimą; 

2. Dauguma Lopšelyje-darželyje dirbančių  pedagogių yra įgijusios aukštesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

3. Pagal Lopšelio-darželio mokytojų atestacijos 2018-2020 programą planuojama, kad vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją įgis     

3,  mokytojo metodininko - 2 pedagogai; 

4. Pedagogai neturintys reikiamos kvalifikacinės kategorijos, ją įgis iki 2022 metų. 

5. Du pedagogai pagrindinės ugdomosios veiklos metu užtikrina sklandesnį ir kokybiškesnį vaikų ugdymą. 
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TECHNINIS PERSONALAS 

 

TECHNINIO PERSONALO DARBUOTOJŲ AMŽIUS 

 

4 diagrama.  Techninio amžiaus darbuotojų amžius 

Lopšelyje-darželyje didžioji dauguma (15 darbuotojų) techninio personalo darbuotojų yra vyresni nei 51 metų. Net 7 darbuotojai yra 

pensinio amžiaus. Įstaigoje dirba tik 3  darbuotojai, kurių amžius yra nuo 26 iki 40 metų amžiaus. Iki  25 metų įstaigoje dirba tik vienas 

darbuotojas. Auklėtojų padėjėjų funkcija – palaikyti švarą grupėse, padėti auklėtojoms ugdomosios veiklos metu. 2018 vasario mėnesį visos 

auklėtojų padėjėjos įgijo žinių seminare „Auklėtojų padėjėjos vaikų ugdymo proceso dalyvės“. 
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Iki 25 m. 26-30 m. 31-40 m. 41-50 m. 51-60 m. 61-70 m.
Iki 25 m. 26-30 m. 31-40 m. 41-50 m. 51-60 m. 61-70 m.
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           5 diagrama. Techninio personalo darbuotojų darbo stažas 

           11 įstaigoje dirbančių techninio personalo darbuotojų turi mažesnį, kaip 5-ri metai darbo stažą, šeši – 5-10 metų darbo stažą, septyni – 

10-15 metų darbo stažą, aštuoni – 15 ir daugiau metų darbo stažą. 

           Išvados: 

1. Ateityje techninis personalas turėtų jaunėti, kadangi dirbančius pensinio amžiaus darbuotojus gali pakeisti jaunesni darbingo 

amžiaus žmonės.  
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Techninio personalo darbuotojų darbo stažas 

Iki 5 m. 5-10 m. 10-15 m. 15 m. ir daugiau
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2. Techninio personalo kaita įstaigoje nėra didelė. Pagal amžių techninis personalas pasiskirstęs gana tolygiai. Įstaigoje dirba 

pakankamai žmonių turinčių patirtį, todėl mažesnį darbo stažą šioje įstaigoje darbuotojai turi iš ko semtis patirtį. 

          4. Finansiniai ištekliai: 

   Įstaigos pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra: specialios tikslinės valstybės biudžeto dotacijos (mokinio krepšelis), Vilniaus miesto 

savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas. 2017 metais, lyginant su praėjusiais žymiai išaugo  auklėtojų darbo 

užmokesčio fondas. Padidintas ikimokyklinio ugdymo pedagogams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iki 1,14, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams - 0,76. Kvalifikacijos kėlimui skirtos lėšos pedagogams skirtos nepakankamos, nes kiekvienam 

pedagogui tenka po 25 Eurus. Techninio personalo kvalifikacijos kėlimui finansavimas pakankamas. Auklėtojų padėjėjos dalyvavo auklėtojų 

padėjėjų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Taip pat savivaldybė skyrė  finansavimą priešgaisrinės saugos, civilinės saugos kursams ir 

mokymams apmokėti. Visiems darbuotojams buvo apmokėta privalomos medicininės apžiūros išlaidos, kurios taip pat buvo finansuotos iš  

aplinkos lėšų. Padidėjo ir krepšelio lėšos. Skiriama daugiau lėšų vaikų ugdomosios veiklos tobulinimui.  Dar vienas finansavimo šaltinis - 

gyventojų pajamų mokesčio 2 % lėšos. Nuo 2017 m. sausio mėn. Lopšelio-darželio tarybos sprendimu 2 % lėšos naudojamos virtuvės 

modernizavimui. Bendruomenei pateikiama 2 % lėšų panaudojimo ataskaita. Finansinių išteklių tvarkymas ikimokyklinėje įstaigoje yra 

viešas ir skaidrus, paremtas visuotiniu susitarimu. 

Visoje įstaigoje įdiegtas interneto ryšys, administracijos darbo vietose yra 4 stacionarūs kompiuteriai. Ugdymo specialistų darbo 

vietose: logopedo,  meninio ugdymo pedagogo - du kompiuteriai. 1 stacionariu ir 1 nešiojamu kompiuteriu naudojasi dietistas ir visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas. Įstaigoje  vidiniam ir išoriniam komunikavimui įdiegta įstaigos internetinė svetainė adresu 

www.ldriesutelis.lt , facebook paskyra: „Darželis Riešutėlis Lazdynai.lt; 

 

  5. Planavimo sistema: 

Planavimo sistemą sudaro: 
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1. Įstaigos strateginis veiklos planas penkeriems metams; 

2. Įstaigos metinis veiklos planas; 

3. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa;  

4. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa;  

5. Grupių metiniai ir teminiai veiklos planai;  

6. Priešmokyklinių grupių metiniai ir teminiai veiklos planai;  

7. Logopedo veiklos metinis planas; 

8. Meninio ugdymo metinis veiklos planas; 

9. Įstaigos tarybos metinis planas; 

10. Įstaigos pedagoginės veiklos metinis planas; 

11. Įstaigos metodinės tarybos metinis veiklos planas; 

12. Įstaigos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos metinė programa; 

13. Įstaigos vaiko gerovės komisijos, pagalbos mokiniui metinė veiklos programa; 

Įstaigos planams, programoms parengti direktoriaus įsakymu skiriamos darbo grupės. Pasiūlymai teikiami įvairių susirinkimų ir 

pasitarimų metu. Planai ir programos derinami su Lopšelio-darželio savivaldos institucijomis ir steigėju, Siekiama dermės tarp planų tikslų ir 

uždavinių. Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos įstaigos bendruomenės veiklos efektyvumo. 

 

6. Veiklos kontrolė: 

Veiklos stebėseną ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius vykdo 

Lopšelio-darželio direktorius, vykdydamas įstaigos įsivertinimo procesus.  

Veiklą prižiūri Vilniaus m. savivaldybės institucijos. 
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Higienos ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Vilniaus m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras. 

 

         7. Įstaigos įsivertinimo sistema. 

Įstaigoje nuolat vertinama veiklos sričių kokybė pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir pedagogų profesinės 

raidos centro parengtą ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“. Pagal tam tikrus požymius matuojami konkretūs veiklos 

aspektai, nusistatomi privalomai ir trūkumai. Todėl Lopšelio-darželio bendruomenė, norėdama tobulinti įstaigos veiklą, siekdama ugdymo 

kokybės,  atliko vidaus įsivertinimą. 2017 m. kovo – gegužės mėn. įstaigos įsivertinimą atliko direktoriaus įsakymu sudaryta audito grupė 

(Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ direktoriaus įsakymas 2017 m. vasario 20 d. Nr. V- 40). Atlikus apklausos bendrą kiekybinę ir 

kokybinę analizę išryškėjo stipriausios veiklos sritys – „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ (vertinimo lygmuo 73%) ir „Mokyklos valdymas“ 

(vertinimo lygmuo 70%), o silpniausia veiklos sritis – „Etosas“ (vertinimo lygmuo 60%). Atsižvelgiant į gautus rezultatus giluminei analizei 

pasirinkta silpniausia veiklos sritis.  Įsivertinimas atliekamas lanksčiai, atsižvelgiant į veiklos specifiką, teisinį statusą, turimus intelektinius 

išteklius. Veiklos įsivertinimą inicijuoja vadovas. Atlieka – vadovo įsakymu patvirtinta darbo grupė, įtraukdama visą bendruomenę. 

Įsivertinimo rezultatai pristatomi bendruomenei ir panaudojami įstaigos veiklos kokybei gerinti.  

Išvados: 

     1. Vidaus įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos veiklos efektinga vertinimo forma. 

     2. Veiklos įsivertinimo išvados naudojamos nuolatiniam tobulėjimui ir darbo kokybės gerinimui. 

      8.  Ryšių sistema 

      Lopšelis-darželis bendradarbiauja su: 
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 Lopšeliais-darželiais „Giraitė“, „Rytas“, „Spygliukas“, „Ozas“, „Vėjelis“, ‚Saulėgrąža“, „Geniukų kalvė“, Šalčininkų lopšeliu- 

darželiu „Žiburėlis“; 

 Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodine taryba;  

 Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“; 

 VŠĮ „Vaiko labui“; 

 Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija; 

 Vilniaus „Žėručio“ pradine mokykla; 

 Vilniaus Sausio 13-osios mokykla; 

 Vilniaus „Ryto“ progimnazija; 

 Vilniaus šokių klubu „Šokių sostinė“; 

 Sporto klubu „Toshi“; 

 VŠ „Sostinės krepšinio mokykla“; 

 Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubu ; 

 Lietuvos edukologijos universitetu; 

 Vilniaus  Justiniškių biblioteka; 

 Vilniaus Lazdynų biblioteka; 

 Vilniaus Lazdynų poliklinika; 

 Anglijos Exeter  miesto vaikų darželis. 

      Išvados: 
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1. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su kitomis formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis, įgyvendinami bendri projektai, 

vyksta pozityvios patirties perėmimas ir dalijimasis, keitimasis švietimo idėjomis.  

2. Planuojama ieškoti naujų bendradarbiavimo būdų ir formų su naujais socialiniais partneriais, įtraukiant juos į įstaigos strateginių ir 

metinių veiklos planų įgyvendinimą 

III. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ (PEST matrica) 

 

                                                                                                                                                                                                              4 lentelė 

Veiksniai Galimybės Grėsmės 

POLITINIAI Esminiai dokumentai, reglamentuojantys 

Lopšelio-darželio veiklą, bei LR Vyriausybės 

2015-2019 m. programa ir jos įgyvendinimo 

priemonės, Švietimo pakeitimo įstatymas 2011 

m., Valstybės švietimo strategijos 2013 –2022 m. 

nuostatos, Vilniaus miesto savivaldybės 

strateginis švietimo planas 2015 –2019 m., tai 

susitelkia siekti ugdymo kokybės, ugdymo turinio 

kaitos, novatoriškumo ir ugdymo prieinamumo. 

Projektuojant įstaigos veiklą, iškyla poreikis 

remtis moderniausiais pasaulio ir Europos 

pedagoginiais tyrimais, pozityvia praktika, kuri 

padeda geriau užtikrinti paslaugų kokybę, ugdant 

jaunąją kartą. 

Nepakankamai modernizuotas pedagogų rengimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas. 

Nepakankamas bendruomenės domėjimasis pasaulio ir 

Europos moderniomis švietimo naujovėmis. 

  

EKONOMINIAI Siekiant Lopšelio-darželio, kaip  modernios, 

orientuotos į Europos Sąjungos švietimo ir 

Valstybės ir savivaldybės lėšų pakanka Lopšeliui–

darželiui išlaikyti, tačiau nepakanka progresyvioms, 
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mokymosi visą gyvenimą įstaigos statuso, svarbu 

pritraukti įvairių ES fondų programų lėšas, rengti 

paraiškas ES projektams.Organizuojant personalo 

mokymus, pagerėtų intelektualinė bazė. 

Vyriausybiniu lygiu sprendžiamas pedagogų 

darbo apmokėjimas paskatins jaunų specialistų 

motyvaciją dirbti ikimokyklinese įstaigose, todėl 

nesijaus pedagogų trūkumo. 

moksliniais tyrimais grįstoms, ugdymo idėjoms 

įgyvendinti. Įstaigos personalas neturi būtinų įgūdžių 

rengiant paraiškas ES projektams ir įsisavinant projekto 

lėšas. Pedagogai ir techninis personalas prisiima didelę 

atsakomybę už jaunosios kartos ugdymą, tačiau 

nežiūrint visų  pastangų, darbas yra apmokamas 

nepakankamai. 

 

SOCIALINIAI –

DEMOGRAFINIAI 

VEIKSNIAI 

Didėjantis didmiesčiuose gyvenančių gyventojų 

skaičius didina pretenduojančių lankyti 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų skaičių. 

Puoselėjimos tradicijos, priimtinos visai 

visuomenei, toleruojama kitų tautų kultūra. 

Sėkminga vaikų, turinčių spaeialiųjų poreikių 

integracija į grupes. 

Didėjantis vaikų skaičius, įtakos grupių komplektavimą. 

Vilniaus mieste trūksta ikimokyklinio ugdymo 

specialistų.  

Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiui, 

atsiranda poreikis papildomų specialistų, kuriems 

trūksta patalpų vesti užsiėmimus, nes pagal projektą 

darbo vietos(kabinetai) jiems nenumatyta. 

 

 

TECHNOLOGINIAI 

VEIKSNIAI 

Naujųjų šiuolaikinių technologijų naudojimas 

pagerins švietimo prieinamumą. Informacinės 

technologijos leidžia teikti neribotą informaciją, 

keičiasi ugdymo(si) samprata, didės poreikis su 

šeima bendrauti taikant naujas technologijas. 

 

Neracionalus informacinių technologijų naudojimas 

(televizoriaus, kompiuterio, kompiuterinių žaidimų) 

kelia grėsmę ugdytinių sveikatai. 
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EDUKACINIAI 

VEIKSNIAI 

Keičiantis pedagogų požiūriui, augant 

kompetencijai, atsiranda iniciatyva, didesnė 

ugdymo(si) programų įvairovė, taikomi 

šiuolaikiniai ugdymo metodai, diegiamos 

inovacijos. Dažniau naudojamos šiuolaikinės 

technologijos tampa neatsiejama ugdymo proceso 

dalimi. Pedagogai noriai dalijasi savo veiklos 

patirtimi ir kelia savo kvalifikaciją. Didėja 

ugdytinių, dalyvaujančių įvairiuose konkursuose 

ir kitoje veikloje skaičius.  

Didėja vaikų, turinčių specialiųjų poreikių (ypač elgesio 

ir emocijų) skaičius. Pedagogai neturi pakankamos 

specialios darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirties.  

Tėvų užimtumas ir abejingumas trukdo bendradarbiauti 

su darželiu vaiko labui. 

 

 

IV. SSGG ANALIZĖS  SUVESTINĖ 

5 lentelė 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 

 Lopšelis-darželis dalyvauja Respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų aosciacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ veikloje; 

 Į bendruosius ugdymo tikslus integruojama 

ekologinio ir sveikatos stiprinimo programos;  

 Visiems darbuotojams suteikiamos lygios teisės ir 

galimybės; 

 Įstaiga atvira pokyčiams ir naujovėms; 

 Atnaujinta ugdymo programa parengta pagal 

naujausius ŠMM reikalavimus atitinka vaikų 

ugdymosi poreikiams ir interesams; 

 Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė 

 

 Tobulintina bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais sistema; 

 Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga, logopedo 

teikiamos paslaugos tenkinamos tik iš dalies; 

 Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje; 

 Psichologinė ir socialinė pagalba – darželis neturi nei 

psichologo, nei socialinio pedagogo; 

 Kvalifikacijai kelti skirtų lėšų trukumas; 

 Strateginio plano ir metinio veiklos plano  veiksmingumas; 

 Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas; 

 Pasyvus tėvų dalyvavimas ugdymo procese;  
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atitinka tėvų lūkesčius; 

 Vaikų ugdymo turinys atliepia vaikų poreikius, 

bendruomenės lūkesčius; 

 Vertinama, analizuojama vaikų pasiekimai ir 

pažanga;  

 Gera vaikų pasiekimų kokybė įvairiais amžiaus 

tarpsniais; 

 Tenkinama vaiko asmeninė raiška; 

 Lopšelio-darželio veiklą palankiai vertina vietos 

bendruomenė;  

 Labai didelis dėmesys skiriamas vaiko sveikatos 

stiprinimui; 

 Didelis dėmesys skiriamas teikiamų paslaugų 

kokybei; 

 Mokytojų ir kito personalas aktyviai dalyvauja 

vidaus audite; 

 Strateginio  plano ir metinės veiklos programos 

struktūra ir turinys; 

 Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų ir 

veiksmų dermė. 

 Trūksta šiuolaikiškų ugdymo priemonių žaidimams ir sportui 

lauko aikštyne;  

 Sąlygos naudotis IKT, tačiau ne visos pedagogės turi reikiamų 

žinių pasinaudoti šia galimybe; 

 Dėl nedidelio pedagogų aktyvumo nepakankama įstaigos 

veiklos sklaida už įstaigos ribų.  

 

 

Galimybės Grėsmės 

 Rengti daugiau bendrų bendruomenės narių  

susitikimų, stiprinti diskusijų klubo veiklą, 

diskutuoti tarpusavyje ne tik apie vaikų ugdymą, bet 

ir mikroklimato, lygių galimybių užtikrinimo 

galimybes 

 Daugiau darželio darbuotojų įtraukti į bendrą 

projektinį darbą 

 Ieškoti naujų tėvų įtraukimo į ugdymo procesą būdų. 

Tobulinti vaikų pažangos vertinimo sistemą tariantis 

 Ne visi tėvai rūpinasi vaikų kultūra; 

 Natūralus žmogiškojo bendravimo mažėjimas; 

 Daugėja vaikų su spec. poreikiais, elgesio ir emocijų 

sutrikimais;  

 Vis didėjantis tėvų užimtumas trukdo jiems aktyviai dalyvauti 

tobulinant ugdymo procesą; 

 Išnaudojamos ne visos galimybės tobulintis, dalintis gerąja, 

pažangiąja  darbo patirtimi; 

 Dažnai sunku parinkti ugdymo būdus ir metodus kadangi 
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su kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogais, 

analizuojant spec. literatūrą šiuo klausimu 

 Darželyje su vaikais kalbėti apie jų pareigas, skirti 

nesudėtingus darbelius kuo nors rūpintis, būti už ką 

nors atsakingais, išmokyti rūpintis kitais 

 Ieškoti galimybių bendradarbiauti su PPT tarnyba ir 

gauti psichologo pagalbą vaikams, kuriems to reikia 

arba spec. poreikių vaikas.  

 Plėtoti tarptautinius bendradarbiavimo ryšius 

 Sukurti saugią, darbingą, estetišką aplinką 

 

 

 

labai skiriasi  vaikų intelektas; 

 Tėvus įtraukti į ugdymo procesą vis sunkiau  dėl spartėjančio 

gyvenimo tempo, didelių darbo krūvių darbovietėse; 

 Vaiko pažangos vertinimo sistema nėra pakankamai aiški, 

nuosekli, labiau orientuota į momentinį vertinimą, duomenų 

fiksavimą; 

 Asmeninių lėšų stygius trukdo pedagogams kelti kvalifikaciją, 

tobulinti profesinę kompetenciją, siekti aukštojo mokslo. 

 Jaunimo nenori dirbti pedagoginį darbą, todėl trūksta jaunų 

kvalifikuotų specialistų, o pedagogų amžiaus vidurkis didėja. 
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V. VEIKLOS STRATEGIJA 

VIZIJA 

Bendruomenės poreikius atliepianti,  moderni, saugi, kūrybiškumą, pilietiškumą, patriotiškumą puoselėjanti, humaniškumo, 

demokratiškumo, racionalumo idėjomis besiremianti, nuolat tobulėjanti, atvira visuomenei ir pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

MISIJA 

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės ir Mokyklos bendruomenės poreikius 

atitinkančias ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdymo paslaugas. 

FILOSOFIJA 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga – demokratiškais pagrindais organizuota vaikų,  pedagogų, tėvų bendruomenė,  aktyviai veikianti ir 

besimokanti, puoselėjanti organizacijos ir asmenybės vertybinio brandumo dermę. Bendruomenės rūpestis – vaikai. Bendruomenės veikla 

yra grindžiama pagarba, pagalba ir meile vaikui bei vaiko kultūrai. 

PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; 

 Žmogiškųjų išteklių tobulinimas; 

 Savitos Lopšelio-darželio aplinkos kūrimas. 
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VI. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Per strateginio plano laikotarpį nuo 2018 iki 2022 m., siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant ugdytinių poreikių tenkinimą, edukacinių 

aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir tobulinimą, diegiant inovatyvias technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus siekiama 

šių tikslų: 

 

1. PRIORITETETINĖ KRYPTIS. KOKYBIŠKAS IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  

 

1. TIKSLAS. Tobulinti ugdymo turinį ir ugdymo proceso planavimą. 

1.1. organizuoti darnų, orientuotą į  ugdytinį ugdymo procesą; 

1.2. tobulinti ugdymo turinį ir ugdymo proceso planavimą; 

1.3. į ugdymo turinį integruoti sveikatos saugojimą ir stiprinimą, etninės kultūros puoselėjimą ir ekologinį ugdymą.  

 

2. PRIORITETINĖ KRYPTIS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS.  

 

2. TIKSLAS. Siekti aukštos kiekvieno bendruomenės nario profesinės kompetencijos ir atsakomybės už savo veiklą, poreikių realizaciją. 

2.1. sudaryti sąlygas mokytojų profesinės kompetencijos ugdymui ir kvalifikacijos tobulinimui; 

2.2. glaudinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais; 

2.3. telkti visą Lopšelio-darželio bendruomenę tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo bei įsivertinimo sistemą. 
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3. PRIORITETINĖ KRYPTIS. SAVITOS LOPŠELIO – DARŽELIO APLINKOS KŪRIMAS.  

3. TIKSLAS. Kurti vaikų poreikius tenkinančias patogias ir patrauklias šiuolaikiškas ugdymo (si) aplinkas. 

3.1. grupes modernizuoti, atsižvelgiant į ugdymo programą, vaikų saugumo ir sveikatos saugojimo bei stiprinimo reikalavimus; 

3.2. kurti naujas ugdymo(si) erdves kieme; 

3.3. modernizuoti virtuvę naujais įrenginiais. 

 

VII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

PRIORITETETINĖ KRYPTIS. Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas  

6 lentelė 

1.TIKSLAS. Tobulinti ugdymo turinį ir ugdymo proceso planavimą 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo 

data 

Kaštai Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Organizuoti 

darnų, orientuotą į 

ugdytinį ugdymo 

procesą. 

Ugdytinių dalyvavimas 

kūrybos konkursuose, 

darbelių parodose, ugdant 

muzikinius, meninius 

gebėjimus ir kt.) 

Direktorius, 

direktoriaus pav. 

ugdymui, pedagogai 

2018-2022 

metai 

Žmoniškieji ištekliai Sąlygų ugdyti 

mokslines, menines 

savybes sudarymas, 

rengiant ir dalyvaujant 

parodose, konkursuose, 

ugdant vaikų gebėjimus. 

Metodinės literatūros 

analizė, konsultacijos ir 

seminarai, kurių tikslas 

išmokyti planuoti 

ugdomąją veiklą, 

formuluoti ugdymo 

Konsultacijų, seminarų 

organizavimas. Metodinės 

literatūros įsigijimas ir 

analizė 

Direktorius, 

direktoriaus pav. 

ugdymui, pedagogai 

2018-2022 

metai 

Žmoniškieji ištekliai 

Tradicinių ir netradicinių 

švenčių, akcijos renginių, 

Direktorius, 

direktoriaus pav. 

2018-2022 

metai 

Žmoniškieji ištekliai 
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parodų organizavimas. 

Bendruomenės tradicijų 

kūrimas. 

ugdymui, pedagogai tikslus, sudaryti ugdymo 

veiksmų planą, 

individualizuoti ugdymo 

tikslus ir priemones 

pagal individualius 

poreikius, gebėjimus ir 

galimybes. 

Perimamos tautinės 

vertybės, papročiai, 

tradicijos ir 

puoselėjamos 

bendruomenės tradicijos. 

Sudarytos sąlygos vaikų 

saviraiškai.  

Įgytos ugdymo 

priemonės, kiekvienai 

grupei skiriant po 300 

Eurų, logopedo 

kabinetui – 200 Eurų, 

muzikos salei – 200 

Eurų, sporto salei 400 

Eurų. 

Vykdomi  projektai: 

„Sveikatos takučiu“, 

„Kurkime ir pažinkime 

kartu“, „Mes žemės 

vaikai“, „Aš – lietuvis“. 

Vykdomi edukaciniai 

projektai 

Direktorius, 

direktoriaus pav. 

ugdymui, pedagogai 

2018-2022 

metai 

Žmoniškieji ištekliai 

Tobulinti ugdymo 

turinį ir ugdymo 

proceso 

Įgyvendinti naujai 

parengtą ugdymo proceso 

planavimo modelį, 

reikiamą dėmesį skiriant 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai, kiti 

2018 – 2022 

metai 

Žmoniškieji ištekliai Parengtas ugdymo 

proceso planavimo 

modelis padės 

pedagogams 
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planavimą vaikų ugdymo 

individualizavimui ir 

diferencijavimui.  

 

specialistai.  

 

individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo 

turinį taip, kad ugdymo 

metodai atitiktų vaiko 

prigimtį, turimą patirtį, 

gebėjimus, galimybes, 

vaiko individualumą  

 

Organizuoti mokytojams 

ugdymo planavimui 

skirtus seminarus ir 

gerosios patirties sklaidą.  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

darbo grupė, 

mokytojai, kiti 

specialistai.  

 

2018  metai Žmoniškieji ištekliai,  

MK, projektinės ir 

asmeninės lėšos  

Mokytojai gebės gerai 

pažinti vaiką, gebėti jį 

vertinti, atskleisti ir 

išryškinti individualumą. 

Lopšelyje-darželyje vyks 

gerosios patirties 

sklaida: 3 konferencijos, 

3 renginiai respublikiniu 

ir miesto mastu, gerosios 

patirties sklaida su 

socialiniais partneriais – 

2 renginiai.  

Atnaujinti ugdomosios 

priežiūros įstaigos 

lygmeniu rekomendacijas  

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

darbo grupė, Mokytojų 

taryba.  

 

2018 metai  Žmoniškieji ištekliai Rekomendacijos padės 

Lopšelio-darželio 

vadovams vykdyti 

ugdomąją priežiūrą ir 

užtikrinti mokytojų 

veiklos efektyvumą.  

 

Į ugdymo turinį 

integruoti 

Integruoti Lopšelio- 

darželio bendruomenės 

Žmoniškieji ištekliai, 

MK, 2 % gyventojų 

2018 metai Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

Tėvai, mokytojai tarsis, 

kartu planuos, vyks 
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sveikatos 

saugojimą ir 

stiprinimą, 

etninės kultūros 

puoselėjimą ir 

ekologinį 

ugdymą.  

 

parengtą 2018-2022 m. 

sveikatos stiprinimo 

programą. Kasmet rengti 

sveikatos stiprinimo 

planą, kuris yra sudėtinė 

metinio veiklos plano 

dalis.  

 

pajamų mokesčio, 

projektinės lėšos.  

 

organizavimo grupė.  

 

gerosios patirties 

sklaida, dalinsis 

atskaitomybe. Vietos 

bendruomenės nariai  

įtraukiami į  vykstančius 

sveikatingumo 

renginius: „Sportuok ir 

būsi sveikas“, 

„Šiaurietiškas ėjimas“, 

sveikatingumo projektus 

„Sveikatos takučiu“, 

„Sveikas maistas  ̶ kas 

tai?, edukacinių  

paskaitėlių ciklą „Padėk 

man užaugti sveikam“, 

sportines šventes, 

ekskursijas, susitikimus 

su sveikatos 

specialistais. Bus 

sudaryta sveikatai 

palanki aplinka: 

sveikatingumo takas, 

futbolo aikštelė.    

Atsižvelgiant į naujas 

etninės kultūros ugdymo 

metodines 

rekomendacijas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

pedagogams, numatyti 

Etninės kultūros 

puoselėjimo darbo 

grupė, darbo grupė 

programos ,,Tėviškės 

takeliu” atnaujinimui, 

mokytojai, tėvai.  

 

2019 metai Etninės kultūros 

puoselėjimo darbo 

grupė, darbo grupė 

programos ,,Tėviškės 

takeliu” 

atnaujinimui, 

mokytojai,  

Etnokultūros ugdymo 

siekiai ir turinio gairės 

yra labai aktualios ir turi 

būti integruojamos į 

ugdymo turinį ir 

numatytos etninės 

kultūros ugdymo 

tobulinimo galimybės. 
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etninės kultūros ugdymo 

tobulinimo galimybes.  

 

 

  Projektas „Aš-lietuvis“, 

kūrybinių darbų paroda 

Respublikiniu mastu 

„Lietuvos grožis“ 

 

Per metus įgyvendinti 2-3 

ekologinio ugdymo 

projektus.  

 

Ekologinio ugdymo 

darbo grupė, 

mokytojai.  

 

2020 metai Ekologinio ugdymo 

darbo grupė, 

mokytojai.  

 

Projektinė veikla skatins 

bendruomenės narių 

aktyvumą, iniciatyvumą, 

gerosios patirties sklaidą 

ir bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais  

 

 

2. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas.  

7 lentelė 

TIKSLAS 1. Siekti aukštos kiekvieno bendruomenės nario profesinės kompetencijos ir atsakomybės už savo veiklą, poreikių 

realizaciją 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo data Kaštai Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Sudaryti sąlygas 

mokytojų profesijos 

kompetencijos 

ugdymui ir 

kvalifikacijos 

tobulinimui. 

Atsižvelgiant į turimas 

lėšas, mokytojų 

kvalifikacinius poreikius ir 

Lopšelio-darželio veiklos 

tikslus, uždavinius, 

sudaryti metinius 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planus. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė taryba. 

 

2018-2022 metai Žmogiškieji 

ištekliai, MK, 

asmeninės 

lėšos.  

Mokytojai 5 dienas per 

metus dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Iki 2022 m. 

visi mokytojai įgis 

mokytojo profesijos 

kompetencijas, kurios 

teigiamai įtakos 
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pedagoginės veiklos 

kokybės pokyčius bei 

rezultatus. 

Kartą metuose įvertinti 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įgytų žinių ir 

gebėjimų poveikį ugdymo 

procesui.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

Mokytojų taryba  

 

2018-2022 metai Žmoniškieji 

ištekliai 

Mokytojai kvalifikacijos 

renginiuose įgytomis 

žiniomis ir gebėjimais 

dalinsis ir analizuos 

pasirinktų žinių pritaikymą 

ir poveikį metodinės 

tarybos posėdžiuose.   

Kvalifikacijos kėlimo 

medžiagos idėjų pritaikymo 

aspektais dalinsis su 

kolegėmis gerąja patirtimi.  

 

Motyvuoti mokytojus 

atestuotis aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai.  

 

Atestacijos 

komisija, 

mokytojai. 

 

2018-2022 metai Žmoniškieji 

ištekliai  

 

Iki 2018 m. aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją įgis 

keturi mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai.  

 

Glaudinti 

bendradarbiavimą su 

vaikų tėvais.  

  

Atlikti tyrimus ir 

išsiaiškinti tėvų lūkesčius.  

 

Įstaigos taryba, 

mokytojai, grupių 

tėvų savivaldos 

pirmininkai  

 

2019 metai Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliktų tyrimų metu bus 

išsiaiškinti tėvų lūkesčiai, 

bendradarbaivimo su 

ugdymo įstaiga poreikia  

 

Numatyti priemones tėvų 

įtraukimui į vaikų ugdymo 

procesą.  

Mokytojai, 

Įstaigos taryba, 

grupių tėvų 

2018 metai Žmogiškieji 

ištekliai 

Patrauklesniais 

bendradarbiavimo su tėvais 

metodais ir formomis 
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 savivaldos 

pirmininkai  

 

(grupių tėvų diskusijos, 

individualūs pokalbiai, 

paskaitos tėvams aktualiais 

klausimais, išvykos, 

individualūs vaiko pažangos 

aptarimai, įtraukimas į 

grupių ir įstaigos mastu 

renginius, pramogas, 

edukacines-pažintines 

pamokėles, spektaklius, 

atvirų durų dienos, 

pedagoginis, psichologinis 

tėvų švietimas, susitikimai 

su administracija) bus 

skatinamas ir palaikomas 

tėvų iniciatyvumas, 

kuriamos naujos 

partnerystės tradicijos, 

vykdomas tėvų švietimas.  

 

Telkti visą lopšelio – 

darželio bendruomenę 

tobulinti įstaigos 

veiklos planavimo, 

darbo organizavimo 

bei įsivertinimo 

sistemą. 

 

Kurti palankų Lopšelio-

darželio mikroklimatą, 

vadovaujantis atliktų 

tyrimų rezultatais  

 

Įstaigos veiklos 

kokybės 

vertinimo 

koordinavimo 

grupė.  

 

2018 ir 2021 

metai 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Kas du metai atliekami 

tyrimai ir įvertinamas 

Lopšelio-darželio 

mikroklimatas. Tyrimo 

rezultatai panaudojami 

veiksmingam individualių ir 

bendruomeninių poreikių 

tenkinimui, įstaigos 

vertybių puoselėjimui.  
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Atnaujinti Lopšelio-

darželio vidaus tvarkos 

taisykles.  

 

Direktorė, 

Įstaigos taryba  

 

2018 metai Žmoniškieji 

ištekliai 

Atnaujintos vidaus tvarkos 

taisyklės reglamentuos 

Lopšelio-darželio vidaus 

tvarką, darys įtaką 

darbuotojų elgesiui, įstaigos 

bendruomenės narių 

santykiams.  

 

Parengti Lopšelio-darželio 

veiklos kokybės 

įsivertinimo modelį.  

 

Įstaigos veiklos 

kokybės 

vertinimo 

koordinavimo 

grupė  

 

2019 metai Žmoniškieji 

ištekliai 

  Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

proceso gerinimui, bus 

parengtas įsivertinimo 

modelis, kuriame dalyvaus 

įstaigos bendruomenė. 

Gerės bendruomenės narių 

informuotumas. Vertinimo 

išvados bus panaudojamos 

planuojant ir tobulinant 

veiklą. Bendruomenė 

dalyvaus įstaigos valdyme. 

Atnaujinti ir parengti nauji 

pareigybių aprašai atitiks 

šiuolaikinius reikalavimus 

darbuotojams 

 

 

Darbuotojų pareigybių 

aprašų atnaujinimas 

Direktorius, 

Pareiginių aprašų 

rengimo grupė 

2018 metai Žmogiškieji 

ištekliai 

Personalo darbo 

įsivertinimas 

Direktorius, 

personalo darbo 

įsivertinimo 

2018 metai Žmoniškieji 

ištekliai 



37 

 
 

darbo grupė 

 

3. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Savitos lopšelio – darželio aplinkos kūrimas.  

8 lentelė 

TIKSLAS. Kurti vaikų poreikius tenkinančias patogias ir patrauklias šiuolaikiškas ugdymo(si) aplinkas  

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Kaštai Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1.Grupių 

modernizavimas, 

atsižvelgiant į ugdymo 

programą, vaikų 

saugumo ir sveikatos 

saugojimo bei 

stiprinimo reikalavimus  

Grupių aprūpinimas 

šiuolaikiškomis 

didaktinėmis priemonėmis 

ir amžių atitinkančiais 

žaislais. 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

2018-2022 

metai 

15000 Eur. 

Ugdymo lėšos 

Iki 2018 m. grupių aplinka 

atitiks vaikų raidos poreikius, 

bus patogi, gerai suplanuota, 

saugi, aprūpinta vaikams 

patraukliomis ugdymo(si) 

priemonėmis.  

 

Grupių modernizavimas 

aprūpinant jas org. technika. 

Direktorius 

dir.pav.ūkio 

reikalams 

 

2018-2020 

metai 

2400 Eur. 

Ugdymo lėšos 

Visos grupės bus aprūpintos 

spausdintuvais, muzikiniais 

centrais 

Senų vaikų lovų keitimas 

naujomis. 

Direktorius, 

dir.pav.ūkio 

reikalams 

2018-2019 

metai 

4000 Eur. 

Ugdymo lėšos 

Higienos normas 

neatitinkančios lovos 

pakeistos saugiomis naujomis 

lovomis 4 grupėse  

Senų persirengimo spintelių 

keitimas naujomis. 

Direktorius, 

dir.pav.ūkio 

reikalams 

2018 metai 3000 Eur. 

ugdymo lėšos 

Senos persirengimo spintelės 

pakeistos naujomis 4 grupėse 
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 2.Naujų ugdymosi 

erdvių kūrimas kieme 

Eksperimentų ir tyrimų 

erdvių kūrimas grupėse ir 

kieme. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedys.  

 

2019  metai 

 

2000 Eurų. 

Ugdymo lėšos 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Iki 2022  m. Lopšelio-

darželio kieme bus įruoštos 

visos žaidimams,  

eksperimentams, poilsiui ir 

sportui erdvės.  

 

Futbolo aikštelės įrengimas. Direktorius, 

dir.pav.ūkio 

reikalams 

2018-2022 

metai 

3000 Eurų 

Ugdymo lėšos 

Žmoniškieji 

ištekliai 

Iki 2022  m. Lopšelio-

darželio kieme bus įrengta 

futbolo aikštė 

Sveikatingumo tako kieme 

įrengimas. 

Direktorius, 

dir.pav.ūkio 

reikalams 

2018 metai Žmoniškieji 

ištekliai 

6000 Eurų 

ugdymo lėšos 

Iki 2018  m. Lopšelio-

darželio kieme bus įrengtas 

sveikatingumo takas 

3.Virtuvės 

modernizavimas 

Konvencinės krosnelės 

įsigijimas. 

Direktorius, 

dir.pav.ūkio 

reikalams 

2018 metai 4800 Eurų 

2 proc. 

Vaikams bus gaminamas 

pagal dietologų parengtas 

rekomendacijas 

 

 

LAUKIAMI REZULTATAI  

 Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas tenkins šeimos lūkesčius, atlieps vaikų poreikius ir interesus.  

 Puoselėjamos vertybinės nuostatos, geras įstaigos mikroklimatas, kvalifikuoti specialistai ir teikiamų paslaugų kokybė, prasmingas 

šeimos dalyvavimas vaikų ugdymo(si) procese didins Lopšelio-darželio populiarumą ir prestižą visuomenėje.  
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 Racionalus materialinių ir finansinių išteklių panaudojimas, naujų vidinių ir išorinių galimybių paieška padės sukurti šiuolaikišką, 

saugią ir jaukią Lopšelio-darželio aplinką.  

 Prisiimdami atsakomybę už strategijos įgyvendinimą, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai aktyviai dalyvaus įstaigos valdyme ir 

veiklos tobulinime.  

  

VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu. Strateginio planavimo grupė vertina, analizuoja plano vykdymo 

efektyvumą, identifikuoja plano vykdymui įtakojančius trikdžius, pasikeitusias vykdymo sąlygas. Remiantis sukaupta informacija, 

strateginio planavimo grupė metų pabaigoje informuoja Lopšelio-darželio direktorių ir bendruomenę apie plano įgyvendinimo rezultatus, 

aptaria plano papildymo, pakeitimo tikslingumą. Daromi strateginio plano pakeitimai ir papildymai turi derėti su švietimui keliamais tikslais, 

vietos bendruomenės poreikiais ir atliepiami metiniuose įstaigos veiklos planuose. Direktorius ir strateginio plano kūrimo darbo grupė 

pristato strateginio plano įgyvendinimo rezultatus Lopšelio-darželio tarybos posėdžio metu bei bendruomenės susirinkimo metu kartą per 

metus. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 
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IX. ANKSTESNIŲ METŲ (2013- 2017 METŲ) VEIKLOS ANALIZĖ 

 

1 tikslas –  Sudaryti sąlygas kelti pedagogų kvalifikaciją, gilinti ir plėsti įvairias pedagogų kompetencijas. 

Uždaviniai Planuotas rezultatas 

Pasiektas rezultatas per tarpinius 

įvertinimus; metais 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
__ m. __ m. __ m. __m. 

1 Sudaryti 

sąlygas kelti 

pedagogų 

kvalifikaciją, 

gilinti ir plėsti 

įvairias 

pedagogų 

kompeten-

cijas 

Pedagogai savo darbe 

vartoja norminę 

lietuvių kalbą, tuo 

rodydami teigiamą 

pavyzdį vaikams. 

Lavinama taisyklinga 

kalba. Tyrinės 

kylančias problemas, 

darys išvadas, teiks 

rekomendacijas. 

 

2013 

m 

 

 

 

2014 

m. 

 

2015 

m 

 Kvalif. kėl. 

kursai  1000 

Lt.(289,85 

Eur) 

40 Eur. 

 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

2015 kovas 

 

 

 

 

 

2013 

m. 

 

 

 

2014 

m. 

 

 

 

2016 

m 

 

 Kanc.prekės 

3000 

Lt.(869,56 

Eur) 

 

3000 Lt 

(289,85 

Eur.) 

 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

2017 metai 

 

 

 

 

 

   Žodynai 

500Lt. 

(144,92 Eur) 

  

0 Eur. 

 

 

 

2015-2017 

metai 

 

 

 

- 

 

 

 

2013 

m. 

 

 

 

2014 

m. 

 

 

 

2016 

m 

 

 Spausdint. 

kasetės 

pildymas 

4000 Lt. 

(1159,42 

Eur)  

2000 Lt. 

(579,71 

Eur.) 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

2016 metai 
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2013 

m 

2014 

m 

2015 

m 

2016 

m 

Aktyvus 

laisvalaikio 

praleidimas 

– dalyvių 

lėšos. 

- 

 

 

 

 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

2017 metai 

 

 

2 Įgyti 

elementarius 

anglų 

(vokiečių) 

kalbos 

įgūdžius 

Įgijus elementarius 

kalbos įgūdžius, 

pedagogai gali 

tobulėti, studijuoti  

įvairią užsienio 

literatūrą, įgytas 

žinias pritaikyti savo 

darbe. 

 

  2015 

m 

 Kursai 1000 

Lt.(289,85) 

ir dalyvių 

lėšos 

500 Lt  

(144,92 

Eur.) 

 

2013-2017 

metai 

2015 rugsėjis-

lapkritis 

 

 

    Kanc. 

prekės 1000 

Lt.(289,85) 

0 Eur. 

 

2013-2017 

metai 
- 

    Žodynai 500 

Lt.(144,92 

Eur) 

0 Eur. 

 

 

2013-2017 

metai 
- 

 

    Laikmenos 

ir kompakt. 

diskai 2000 

(579,71 Eur) 

0 Eur. 2013-2017 

metai 
- 

3 Tobulinti 

kompiuterinio 

raštingumo 

žinias ir jas 

pritaikyti 

savo darbe 

Visi pedagogai geba 

dirbti kompiuteriu ir 

naudotis internetu. 

    Kursai 2500 

Lt (724,63 

Eur) 

Kompiut. 

aptarn.  

 

 

 

 

0 Eur. 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

2013-2017 

metai 

 

2014 vasaris 

 

 

 

- 
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5000 Lt 

1449,27 

Eur) 

Spausdint. 

kasetės  

3500 Lt. 

(1014 ,49 

Eur) 

 

 

0 Eur. 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

- 

4. Siekti 

veiksmingo 

visų 

pedagogų 

darbo, 

įgyvendinant 

įstaigos viziją 

Kiekvienas 

pedagogas realizuos 

savo sumanymus, 

suras optimalius 

problemų sprendimų 

būdus, kurs ir 

įgyvendins ilgalaikius 

 projektus. Noriai 

dalyvaus kolektyvo 

laisvalaikio 

praleidimo 

projektuose. 

2015 

m. 

2014 

m. 

2015 

m 

2016 

m. 

Kvalifikac. 

kėlimo 

kursai 

2500Lt 

(724,23 Eur) 

2500 Lt 

(724,23 

Eur.) 

 

 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

 

 

2017 metai 

 

 

 

 

 

 

    Metodinė 

literatūra 

5000 Lt 

(1449,27  

Eur) 

 

0 Eur. 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2013 

m. 

2014 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

Kanc. 

priemonės 

3500 Lt 

(1014,49 

Eur) 

1500 Lt. 

(434,78 

Eur.) 

 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

 

2017 metai 
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   2016 

m. 

Laminavimo 

plėvelė 1000 

Lt (289,85 

Eur) 

172,50 Lt 

(50 Eur) 

 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

2017  metai 

 

 

 

 

2013 

m 

2014 

m 

2015 

m. 

2016 

m. 

Aktyvus 

laisvalaikio 

praleidimas 

– dalyvių 

lėšos 

 

- 2013-2017 

metai 

 

 

2017 metai 

 

Išvada apie pasiektą tikslą: Strateginis tikslas: sudaryti sąlygas kelti pedagogų kvalifikaciją, gilinti ir plėsti įvairias pedagogų kompetencijas 

pasiektas iš dalies. Pedagogai savo darbe vartoja norminę lietuvių kalbą, tuo rodydami teigiamą pavyzdį vaikams. Savarankiškai lavina 

taisyklingą kalbą. Tyrinėja kylančias problemas, daro išvadas, teikia rekomendacijas tėvams. Visos grupės yra aprūpintos nešiojamais 

kompiuteriais. Lopšelyje-darželyje yra įrengtas bevielis internetas. Pedagogai gali kelti kvalifikaciją „Pedagogas.Lt“ svetainėje (apmokėta 

metinė narystė). 

 

 

2 tikslas – Tobulinti grupių individualias sveikatos saugojimo ir stiprinimo programas. 

Uždaviniai Planuotas rezultatas 

Pasiektas rezultatas per tarpinius 

įvertinimus; metais 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
__ m. __ m. __ m. __m. 

1.Gilinti ir 

plėsti 

pedagogų 

žinias apie 

Įgytos žinios 

patobulins bei 

apįvairins sveikatos 

saugojimo ir 

  2015 

m. 

2016 

m. 

Spaudiniai 

2000 Lt 

(579,71 Eur) 

 1035 Lt 

(300 Eur.) 

 

2013-2017 

metai 

 

 

2017 metai 
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sveikatos 

saugojimą ir 

stiprinimą 

stiprinimo ugdymo 

procesą, visapusiškai 

tenkins vaikų 

poreikius. 

   2016 

m. 

Internetas 

6000 Lt 

(1739,13 

Eur) 

 

6624 Lt. 

(1920 Eur.) 

 

 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

 

 

2017 gruodis 

 

 

 

 

  2015 

m 

 Kursai 1500 

Lt  

(434,78 Eur) 

- 2013-2017 

metai 

 

 

2017 gruodis 

2. Tobulinant 

sveikatos 

ugdymo ir 

stiprinimo 

programą, 

atskleisti 

kiekvienos 

grupės 

unikalumą 

Bendra planavimo 

sistema pakils į 

aukštesnį lygmenį, 

apjungiantį grupės 

vaikų poreikius ir 

interesus, kiekviena 

grupė atskleis savo 

unikalumą, dalinsis 

gerąja patirtimi savo 

įstaigoje ir už jos 

ribų. 

 2014 

m 

2015 

m. 

2016 

m. 

Kanc. 

prekės 2000 

Lt  

(579,71 Eur) 

862,50 Lt 

(250 Eur. ) 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

2017 metai 

 

 

    Spausdint. 

kasetės  

3000 Lt 

(869,56 Eur) 

 

- 
 

2013-2017 

metai 

 

 

- 
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3. Siekti 

glaudaus 

bendra-

darbia- 

vimo su 

tėvais 

tobulinant bei 

įgyvendinant 

programą 

Vaikų sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo ugdymas 

tenkins šeimos 

poreikius. Pedagogai 

ir tėvai glaudžiau 

bendradarbiaus, 

pagalbą vaikui ir 

šeimai teiks 

pedagogas. 

    Susitikimai 

su įvairiais 

specialistais  

1000 Lt 

(289.85 

Eur.) 

1035 Lt. 

(300 Eur.) 

2013-2017 

metai 

 

2015 kovas 

4. Įsigyti 

programos 

įgyvendini-

mui 

reikalingų 

priemonių 

Sporto priemonių 

modernizacija, naujų 

priemonių įsigijimas 

suteiks galimybę 

plėsti ir gerinti vaikų 

žaidybinę veiklą, 

saugoti ir stiprinti 

sveikatą. 

2013 

m. 

2014 

m. 

2015 

m. 

2016 

m 

Žaislai – 

30000 Lt  

(8695,65 

Eur)  

3450 Lt. 

(1000 Eur.) 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

2017 

metai 

 

 

 2014 

m 

2015 

m. 

2016 

m. 

Žaidybinis 

inventorius 

20000 Lt  

(5797,10 

Eur) 

3450 Lt 

1000 Eurų) 

 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

 

2017 metai 

 

 

 

 

 2014 

m. 

2015 

m. 

 Vaikų 

literatūra 

12500 Lt 

(3623,18 

Eur) 

345 Lt. 

(100 Eurų) 

 

 

2013-2017 

metai 

 

 

2015 kovas 

 

 

 



46 

 
 

  2015 

m 

2016 

m. 

Metodinės 

priemonės  

15000 Lt 

(4347,82 

eur) 

 

1035 Lt. 

300 Eur. 

2013-2017 

metai 

2016 spalis 

2017 spalis 

Išvada apie pasiektą tikslą: Įgytos žinios patobulino bei paįvairino sveikatos saygojimo ir stiprinimo žinias, paįvairino vaikų ugdymo 

procesą, visapusiškai patenkino vaikų poreikius. Lopšelis-darželis sveikatinimą organizuoja pagal parengtą sveikos gyvensenos ugdymo 

“Būkime sveiki” veiklos programą. Kiekviena grupė dirba pagal individualias sveikatos stiprinimo programas, auklėtojos dalinosi gerąja 

patirtimi su kitais pedagogais įstaigoje ir už jos ribų. Sustiprėjo tėvų, vaikų, pedagogų bendradarbiavimas sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

srityje. Sporto salė atnaujinta naujomis sporto priemonėmis, tai suteikė galimybę plėsti ir gerinti  vaikų žaidybinę veiklą ir stiprinti sveikatą.  

 

 

3 tikslas – Sukurti ugdytiniams modernią, saugią ir sveiką aplinką. 

Uždaviniai Planuotas rezultatas 

Pasiektas rezultatas per tarpinius 

įvertinimus; metais 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
__ m. __ m. __ m. __m. 

1 Moderni-

zuoti 

maitinimo 

bloką pagal 

standartus 

Pakeitus maitinimo 

bloko įrenginius, 

atsiras galimybė 

gerinti vaikų 

maitinimo kokybę. 

  2015 

m. 

2016 

m 

Virtuvės 

įrenginių 

pakeitimas 

 15000 Lt  

(4347,82 

Eur.) 

23287,5 Lt. 

(6750 Eur) 

 

 

 

2013-2017 

metai 

2017 metai 
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Pakeitus virtuvės 

darbo inventorių, 

pagerės darbo 

sąlygos. 

  2015 

m. 

2016 

m 

Virtuvės 

darbo 

inventorius 

10000 Lt 

(2898,55 

Eur.) 

1014,49 Lt. 

(3500 Eur.) 

 

 

2013-2017 

metai 

2017 metai 

2. Pastatų 

renovacija 

Pakeitus grupių 

langus ir apšiltinus 

sienas bus užtikrintos 

sveikatos apsaugos 

normų laikymasis. 

  2015 

m 

2016 

m. 

Langai  

110000 Lt 

(31884,05 

Eur.) 

89700 Lt. 

(26000 

(Eur.) 

 

2013-2017 

metai 

 

 

 

2016 metai 

    Sienų 

apšiltinimas 

100000 Lt 

(28985,50 

Eur) 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Atlikus prausyklų ir 

tualetų remontus 

vaikams pagerės 

sanitarinės higieninės 

sąlygos. 

  2015 

m. 

2016 

m. 

Prausyklų 

remontas 

10000 Lt 

(2898,55 

Eur.) 

11500 Lt 

3333,33 

(Eur) 

 

 

 

2013-2017 

metai 

2017 metai 

  2015 

m. 

2016 

m. 

Tualetų 

remontas 

10000 Lt 

(2898 Eur.) 

37950 Lt.     

(11000 Eur.) 

 

2013-2017 

metai 

2017 metai 
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Pakeitus grupių, 

virtuvės bei 

skalbyklos 

apšvietimą, atitiks 

higienos normas, 

pagerės visų sveikata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015 

m. 

2016 

m. 

Kriauklių 

keitimas 

10000 Lt 

(2898,55 

Eur) 

9660  Lt. 

(2800 Eur.) 

2013-2017 

metai 

2017 metai 

  2015 

m. 

2016 

m. 

Grindų ir 

sienų 

plytelės 

20000 Lt 

(5797,10 

Eur) 

24840 Lt. 

(7200 Eur.) 

2013-2017 

metai 

2017 metai 

  2015 

m. 

2016 

m 

Vamzdynų 

keitimas  

20000 Lt 

(5797,10 

Eur) 

2072,46 Lt. 

(7150 Eur.) 

2013-2017 

metai 

 

 

 

 

2017 metai 

   2016 

m. 

Šviestuvai 

su liumin. 

lempom 

grupėse, 

skalbykloje 

ir virtuvės 

apšvietimas 

20000 Lt. 

(5797,10 

Eur) 

9660 Lt. 

(2800 Eur.) 

2013-2017 

metai 

 

 

2017 metai 
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3. Užtikrinti 

saugumą ir 

estetiškumą 

įstaigos 

teritorijoje 

Tvoros remontas 

apsaugotų darželio 

teritoriją. 

   2016 

m. 

Tinklas 

tvorai 

60000 Lt 

(17391 Eur) 

7970 Lt. 

2310,14 

Eur.) 

 

2013-2017 

metai 

2017 metai 

 

 

      Medžių 

genėjimas 

5000 Lt 

(1449,27 

Eur.) 

 

- 

 

2013-2017 

metai 
- 

Išvada apie pasiektą tikslą: 1. Buvo pakeistas virtuvėje virimo katilas, aliumininiai puodai pakeisti naujais, susidėvėjusiu teflonu keptuvės 

pakeistos naujomis, nupirkti nauji dubenys, nupirktas naujas daržovių trintuvas. Tai leido pagerinti virtuvės darbuotojų darbo sąlygas ir 

vaikų maitinimo kokybę. 2. Visose grupėse, virtuvėje, koridoriuje pakeisti seni langai naujais. 6 grupėse atliktas prausyklų ir tualetų 

remontas dėl to pagerėjo vaikų sanitarinės higieninės sąlygos.3. Pakeistus grupių, virtuvės ir skalbyklos elektros instaliaciją yra užtikrinta 

vaikų ir darbuotojų saugumas, apšvietimas atitinka higienos normas. 5. Pakeistos grindų ir sienų plytelės, vamzdynai 7 grupėse, kas leido 

pagerinti vaikų sanitarinės higienos sąlygas. 2/3 teritorijos užtverta nauja tvora atitinkančia naujus higienos reikalavimus. Nauja tvora 

užtikrina vaikų saugumą. 
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DOKUMENTŲ,  KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS STRATEGINIS PLANAS, 

SĄRAŠAS 

 

 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, patirtintas 2011 m. kovo  mėn. 17 d. nutarimu Nr. XI-1281. 

2. Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos seimo 2012 m. 

gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015; 

3. Lietuvos Respublikos Seimas „Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745;  

4. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-09-02 

įsakymu Nr. V-779; 

5. Strateginio planavimo metodika, patvirtinta 2002-06-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 827; 

6. 2004-07-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. 

nutarimo Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo; 

7. Švietimo aprūpinimo standartai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 

V-2368; 

8. Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo švietimo sistemoje programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2002-02-28 įsakymu Nr. 315; 

9. Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m lapkričio  mėn. 24 d. 

įsakymu Nr.1-1778; 
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10.  Lietuvos higienos norma HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93; 

 

______________________________________________ 
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