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ĮVADAS  

            Kiekvienoje ugdymo institucijoje, siekiant kokybiško ir pilnaverčio ugdymo rezultatų, būtinas 

strateginis planavimas. Jis padeda pasirinkti tinkamą veiklos kelią, vedantį į tikslą, paremta ugdymo 

institucijai priimtinomis nuostatomis. 

           Lietuvos švietimo politika yra orientuota į mūsų šalies vertybes ir formuojama atsižvelgiant į 

Europos Sąjungos švietimo gaires. Daugelis šių ir artimiausiu metu Lietuvos Respublikos numatytų 

įgyvendinti priemonių bendriausių lygmeniu palankios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

institucijoms, siekiui didinti ugdymo prieinamumą, kokybę bei veiksmingumą. 

       Ugdymo institucija šiandien privalo adekvačiai reaguoti į asmens poreikius, sociokultūrinius 

gyvenimo pokyčius vykstančius aplinkoje. Tai veiksniai suteikiantys ugdymo turiniui socialinį, 

kultūrinį prasmingumą, neleidžiantis atitrūkti nuo praktikos. Efektyviai veikianti institucija šiandien 

privalo pateikti pasirinkimo galimybes mažo vaiko ugdymui(si), lanksčiai reaguoti į ugdymo turinio, 

metodų atnaujinimą, palaikyti ryšį su visuomene. 

        Vykstant spartiems pokyčiams būtina peržiūrėti ir atnaujinti įstaigos strateginį planą, nes sukūrę 

veiksmingą, efektyvią švietimo sistemą pasieksime ne tik aukštesnės ugdymo kokybės, bet ir 

aukštesnės gyvenimo kokybės. Sukūrę naujų ugdymo formų, metodų įvairovę, išplėtoję neformaliojo 

vaikų ugdymo(si) galimybes, kursime visą gyvenimą besimokančią bendruomenę. 

       Strategijai ir strateginio plano rengimui 2017 m. gegužės mėn. 20 d. direktorės įsakymu Nr. V-8 

sudaryta iniciatyvinė administracijos ir mokytojų darbo grupė. Strateginio plano rengimo procesas 

padėjo sistemingai apžvelgti visą veiklą, nustatyti stipriąsias ir silpnąsias įstaigos puses, išryškino 

ateities galimybes, grėsmes, leido išsikelti veiklos prioritetus, strateginius tikslus, uždavinius, būdus, 

priemones šiems tikslams pasiekti, subūrė bendruomenės narius komandiniam darbui. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

1. BENDROSIOS ŽINIOS 

Lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ankstyvąjį, 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

1. Įstaigos adresas – Laisvės pr. 59, Vilnius, Laisvės pr. 57 (skyrius),  Lietuva, LT-07190. 

2. E-paštas: rastine@kodelciukas.vilnius.lm.lt 

Tel./;/Faks.:8(5) 2413988 

3. Institucijos grupė – ikimokyklinė įstaiga (3110), tipas – lopšelis-darželis (3112), juridinis statusas 

– juridinis asmuo (1), identifikavimo kodas – 190031459. 

4. Darželis Nr. 161 įsteigtas 1980 m. gruodžio 8 d. Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos 

Vykdomojo komiteto potvarkiu Nr. 690p. 

5. Vilniaus miesto tarybos 1996-02-02 sprendimu Nr.100, 161 -ąjam lopšeliui-darželiui suteiktas 

„Kodėlčiuko“ pavadinimas. 

Darželio veiklos pradžia 1981 m. balandžio 16 d. 

6. Darželio priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės). 

7. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinėmis grupėmis, kodas – 801010. 

8. Darželio steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 8864892, adresas- 

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601 Vilnius. Darželio veiklą kuruoja – Vilniaus savivaldybės administracijos 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius, kodas – 9163147, adresas – Konstitucijos pr. 3. LT-09601 Vilnius. 

9. Ugdymo forma – dieninė (penkiadienė). 

10. Darželis yra Lietuvos  švietimo sistemos pirmoji pakopa. Jis vykdo vaikų ugdymo, priežiūros ir 

globos funkcijas, puoselėja visas vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias vaiko 

asmenybės brandą. 

11. Ugdymo kalba – lietuvių kalba. 

12. Darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, 

Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Švietimo ir mokslo 

ministerijos, steigėjo aktais ir lopšelio-darželio nuostatais. 

13. Darželis yra Vilniaus savivaldybės ikimokyklinio ugdymo institucija, padedanti tėvams atlikti 

ugdymo funkcijas, steigiama, reorganizuojama ir likviduojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 
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2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ strateginis planas 2018-2022 metams sudarytas va-

dovaujantis Lietuvos valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos  pažangos strategijos 

„Lietuva 2030“ kryptimis, steigėjo norminiais teisės aktais, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais 

ir nusako įstaigos strategines kryptis, tikslus ir laukiamus rezultatus. 

2.      Įgyvendinant įstaigos strateginio plano kryptis, siekiama ugdymo(si) kokybės, tęstinumo ir 

prieinamumo, pedagogų, tėvų bei socialinių partnerių pastangų sutelktumo, naujų kompetencijų įgi-

jimo bei įstaigos pastatų būklės pagerinimo, materialinės techninės bazės gerinimo. 

3.   Siekiant įgyvendinti 2018-2022 m. strateginio plano tikslus, bus teikiamos vaikų, bendruomenės, 

švietimo profesionalų paslaugos. Lopšelis-darželis taps atviras kaitai, įtakos aplinką, realias sąlygas 

darniam kūrybingos asmenybės vystymui(si) ir nuolat tobulėjančios bendruomenės kūrimui, ugdys 

socialiai aktyvų, kultūringą žmogų, šalies, Europos ir pasaulio pilietį. 

3. IŠORĖS VEIKSNIŲ  ANALIZĖ (PEST MATRICA) 

POLITINIAI – TEISINIAI VEIKSNIAI 

3.1. Lopšelio-darželio 2018-2022 metų strateginiame plane atsižvelgiama į Lietuvos švietimo 

politika, kuri orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama atsižvelgiant į ES švietimo gaires ir 

prioritetus. 

3.2. Lietuvos švietimo strateginiai tikslai: rengti projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

paramai gauti, informacinės visuomenės kūrimas, kompiuterinio raštingumo didinimas, įgyvendinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programą, įgyvendinti sveikos gyvensenos 

prevencines programas, užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybę, plėtoti paslaugų 

prieinamumą šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių vaikus. 

3.3. Atsižvelgiama į Vilniaus miesto 2010-2020 m. strateginį planą, kuris numato ikimokyklinių 

įstaigų pertvarką, sukuriant efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkanti švietimą, 

aprūpinant ugdymo įstaigas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, skatinant projektus kūrybiškumui 

ir iniciatyvumui ugdyti.  

3.4. Lopšelio-darželio strateginis planas remiasi Vilniaus miesto savivaldybės ir Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Vilniaus lopšelio-darželio 

„Kodėlčiukas“ nuostatai, darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais norminiais aktais. 

3.5. Politiniai-teisiniai tikslai įtakoja visą lopšelio-darželio veiklą. Įstaigos siekis – ne tik plėtoti 

vaikų esminius gebėjimus bei vertybines nuostatas, bet ir kurti gerus bendruomenės santykius, 

pagrįstus kūrybinės partnerystės strategijomis.  

3.6. Lopšelis-darželis formuoja bendradarbiavimo kultūrą, savo veiklą grindžia mokymosi visą 

gyvenimą strategija, asmeninių ir dvasinių vertybių puoselėjimu. 
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EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

3.9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus 

miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos 

nustatymo“ leidžia stiprinti lopšelio-darželio materialinę bazę, laiku atsiskaityti už paslaugas. 

3.10. Tikslingas ir racionalus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo moksleivio krepšelio lėšų 

panaudojimas leidžia užtikrinti ugdymo kokybę, turtinti mokymo aplinką. 

3.11. Dėka 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio galime iš dalies keisti materialinę bazę, ugdymo 

aplinką. 

3.12   LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 

d. Nr. XIII-1989 ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo 

įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir 5 priedo 37.2.4 punktu (kitais vadovo nustatytais atvejais, šiuo atveju 

t.y. kritinis auklėtojų bei priešmokyklinių ugdymo pedagogų trūkumas Vilniaus mieste) palaipsniui 

kyla pedagogų atlyginimai. 

3.13 Pakanka lėšų būtinoms išlaidoms finansuoti, veiklos tobulinimui, ugdymo aplinkos atnaujinimui. 

3.14. Specialiųjų poreikių vaikų didėjimas sąlygoja naujų ugdymo specialistų poreikį. 

3.15 Įstaigos bendruomenę optimistiškai nuteikia Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos 

projektas bei Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“, kurioje 

teigiama, kad būtina skubiai ir veiksmingai investuoti į kokybišką švietimą ir mokymą bei jo 

modernizavimą, nes tik švietimas ir mokymas užtikrins pagrindą valstybės ilgalaikiam klestėjimui. 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

3.16. Lopšelio-darželio veiklai įtaką daro bendroji Lietuvos socialinė politika, miesto socialiniai 

veiksniai. 

3.17. Ekonominiai pokyčiai, miesto ekonomikai augant, pritrauks į sostinę jaunų žmonių iš įvairių 

Lietuvos vietovių, tai padidins vaikų skaičių. 

3.18. Keletą metų statistikos departamento fiksuojamas nedarbo mažėjimas, todėl atsiranda poreikis 

tėvams naudotis darželio paslaugomis. 

3.19. Savivaldybėje vykdomas socialinis darbas teikiant paramą socialiai remtiniems ir socialinės 

rizikos šeimoms. 

3.20. Vilniaus miesto savivaldybės strateginiame plane siekiama užtikrinti paramos tiekimą 

projektams, edukacijos, kūrybiškumo ir socialinės rizikos grupių integracijos į bendruomenę. Skatinti 

tarp institucinį bendradarbiavimą ir inicijuoti bendrus projektus su užsienio šalies partneriais. 

3.21. Nepakankamai panaudojamos mokymosi visą gyvenimą galimybės. 

3.22. Pastebimai daugėja specialiųjų poreikių ir specialios mitybos poreikių vaikų. 
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TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

3.23 Informacinių technologijų ir komunikacinės sistemos diegimas darželyje yra svarbus      veiksnys 

modernizuojant darželį, siekiant naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, teikiant informaciją visuomenei 

ir socialiniams partneriams. 

3.24 Informacija apie laisvas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nuolat 

atnaujinama Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, vyksta interaktyvi priėmimo į  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes registracija. 

3.25 Lopšelyje-darželyje kuriama ir atnaujinama informacinių technologijų bazė. 

3.26 Sukurta lopšelio-darželio internetinė svetainė, teikianti nuolatinę informaciją apie įstaigos 

veiklą visuomenei. 

3.27 Dalies bendruomenės narių kompiuterinio raštingumo žinios nepakankamos nepatobulintos. 

4.  IŠTEKLIŲ (VIDAUS) ANALIZĖ 

4.1. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, ĮSTAIGOS VALDYMAS 

       Lopšelis – darželis „Kodėlčiukas“ yra valstybinė dieninio tipo, bendrosios paskirties įstaiga, 

kurioje veikia 18 grupių (6 grupės skyriuje): 

● 5 ankstyvojo amžiaus grupės (1-3 m.) 

● 11 ikimokyklinio amžiaus grupės (3-5 m.) 

● 2 priešmokyklinio amžiaus grupės (6-7 m.) 

Įstaigą lanko 345 vaikai. Darželis komplektuojamas steigėjo nustatyta tvarka. 

VALDYMO STRUKTŪRA                                                                                                   1 lentelė 

● Lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ administracija: 

 

Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės 

funkcijos 

Vadybinė kategorija 

Daiva Gudelevičienė Direktorė - 

Lidija Mikučionienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

II vadybinė 

Vadovai nukreipia, motyvuoja darbuotojus siekdami svarbiausių įstaigos tikslų. Sprendimai 

yra derinami su įstaigos taryba, skatinamas ir palaikomas bendruomenės iniciatyvumas, taikomas 

demokratinis vadovavimo stilius.      

Lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas“ veikia šios savivaldos institucijos: 

Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus 

(globėjus) ir pedagogus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Lopšelio-

darželio tarybą sudaro10 narių. 

Pedagogų taryba – nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija, pagrindiniams pedagogų 

profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro darželio direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, slaugytoja bei visi darželyje dirbantys pedagogai. Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus 

įsakymu. 
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Pedagogų atestacijos komisija – sudaro 5 nariai. Pedagogų atestacija vykdoma pagal pedagogų 

atestacijos programą, kuri kasmet koreguojama. Atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai nustatoma 

pagal pedagogų atitikties turimai kategorijai nustatyti programą. 

Vaiko gerovės komisija – sudaro 6 nariai. Ji aptaria individualaus darbo su vaikais planus, programas, 

metodus, teikia rekomendacijas su vaiku dirbantiems pedagogams, konsultuoja tėvus vaikų specifinių 

psichologinių problemų klausimais: elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos ugdymo įstaigoje 

laikotarpiui. Planuoja veiklą mokslo metams. Organizuoja posėdžius ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, 

rašo jų protokolus. Apie savo veiklą atsiskaito įstaigos pedagogų tarybos posėdžiuose. 

Pedagogų kūrybinės grupės, kurios įsteigtos projektinei veiklai vykdyti, iškilusioms problemoms 

spręsti, renginiams įstaigoje ir už įstaigos ribų organizuoti. 

4.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

2 lentelė 

Ugdytiniai:                                                                                                                           

Vidutinis vaikų skaičius (rugsėjo 1 d.) 2014 m. 2015 m.  2016 m. 

Priešmokyklinio amžiaus 41 50 53 

Ikimokyklinio amžiaus 204 192 277 

Iš viso: 245 242 330 

 

 
1 pav. Vidutinis vaikų skaičius (rugsėjo 1 d.) 

3 lentelė 

Ugdytiniai Grupių skaičius 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Ugdytinių skaičius 11 245 242 330 

Lankytų dienų 

skaičius 

 33 530 35 164 39 572 

Praleistų dienų 

skaičius 

25 055 23 756 27 699 

Pasiskirstymas 

pagal lytį: 

Mergaitės 

Berniukai 

 

 

112 

133 

 

 

108 

134 

 

 

152 

178 
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Išvados:  Pagal projektinį pajėgumą 2014- 2015 metais 11-oje grupių tūrėtų būti ugdoma 210 vaikų, 

tuo tarpu įstaigą lankė 242-245 vaikai. 2016 metais  vaikų skaičius ženkliai kilo, nes prie lopšelio 

darželio prijungtas 6 grupių „Kodėlčiuko“ skyrius.  

Ugdytinių skaičius lopšelyje-darželyje sparčiai auga. Kiekvienais metais didėja ankstyvojo 

amžiaus vaikų. Padidėjo lankytų dienų skaičius. 

Tėvai: 

               Tėvai turi teisę dalyvauti lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo 

procese, gauti informaciją apie darželyje vykdomas švietimo programas, taikomas ugdymo(si) formas, 

teikiamas papildomo ugdymo paslaugas. Tėvai bendradarbiauja su lopšelio-darželio darbuotojais, 

sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus, padeda sudaryti reikiamas sąlygas vaiko protinei, 

dvasinei, dorovinei, socialinei raidai. Su ugdytinių tėvais sudaromos ugdymo sutartys. 

           Analizuojant tėvų socialinę padėtį, buvo ištirtas jų užimtumas, išsimokslinimas, šeimyninė 

padėtis. Pastebėjome, kad  sumažėjo šeimų, kuriuose vaikus augina vienas iš tėvų, daug tėvų yra įgiję 

aukštąjį išsilavinimą, lyginant su 2013 metais žymiai sumažėjo bedarbių skaičius. 

          Gerėjant gyvenimo sąlygoms bei esant galimybei mokytis visą gyvenimą, daugėja besimokan-

čių tėvų.  Didžioji tėvų dalis (apie 45 proc.) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 15 proc. turi tik 

vidurinį išsilavinimą, tai rodo, kad tėvų amžius jaunėja. Ketvirtadalis (apie 40 proc.) - aukštąjį neu-

niversitetinį. 

           Tėvų išsilavinimas apsprendžia keliamus poreikius, lūkesčius bei reikalavimus ugdymui(si). 

Aukštesnę socialinę padėtį užimantys bei aukštesnį išsilavinimą turintys tėvai pageidauja ugdymo(si) 

visapusiškumo, įvairovės bei kokybės.   

4 lentelė 

Pedagogų išsilavinimas:                                                                                                        

Įgytas išsilavinimas 

Metai Pedagoginiai 

darbuotojai 

Iš viso 

darbuotojų 

Aukštasis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugdymo 

specialybės 

Aukštesnysis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugdymo 

specialybės 

Vidurinis 

2014 m. Pedagogų 

darbuotojų iš 

viso: 

24 18 11 6 19 0 

2015 m.  22 15 11 7 20 0 

2016 m.  26 20 12 6 23 

 

0 

2014 m. Direktorius 1 1 1 0 0 0 

2015 m.  1 1 1 0 0 0 

2016 m.  1 1 1 0 0 0 

2014 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1 1 1 0 0 0 
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2015 m.  1 1 1 0 0 0 

2016 m.  1 1 1 0 0 0 

2014 m. Auklėtojai 19 13 16 6   

2015 m.  17 9 8 9   

2016 m.  21 9 8 8   

2014m. Meninio ugdymo 

pedagogai 

2 2 1 0 0 0 

2015 m.  2 2 1 0 0 0 

2016 m.  2 2 1 0 0 0 

2014 m. Logopedas 1 1 0 0 0 0 

2015 m.  1 1 0 0 0 0 

2016 m.  1 1 0 0 0 0 

 

Išvados: Dauguma pedagogų įgiję aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą. Tai leidžia užtikrinti 

vaikų ugdymo(si) kokybę. 1 darbuotoja siekia  įgyti aukštąjį ikimokyklinį išsilavinimą. 

5 lentelė 

Pedagogų kvalifikacija:                                                                                                       

Metai Pedagogų 

skaičius 

Auklėtojos Vyresnysis 

auklėtojas 

Auklėtojas 

metodininkas 

Auklėtojas 

ekspertas 

2014 m. 24  8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8 7 1 

2015 m. 22 6 8 7 1 

2016 m. 26 10 7 8 1 

      

 

 
2 pav. Pedagogų kvalifikacija 

 

 Išvados: Įstaigos pedagogai  suinteresuoti tobulinti savo kvalifikaciją ir siekti aukštesnių 

kategorijų, jiems svarbi pedagogo profesija ir galimybė siekti karjeros šioje srityje. Šiuo metu 3 

pedagogės siekia vyresniosios auklėtojos  kategorijos. 
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6 lentelė 

Pedagogų darbo stažas:                                                                                                       

Metai Pedagogų 

skaičius 

Iki 4 metų Nuo 4 -10 

metų 

Nuo 10-15 

metų 

15 metų ir 

daugiau 

2014 m. 24 3 2 0 19 

2015 m. 22 2 3 0 17 

2016 m. 26 5 3 1 17 

 

 
3 pav. Pedagogų darbo stažas 

Išvados: Įstaigoje dirba dauguma atestuoti, didelę pedagoginę patirtį turintys pedagogai. 

Daugumos jų pedagoginis darbo stažas virš 15 metų ir jie vertina savo profesinį įdirbį, galimybes 

siekti profesinės karjeros. Tai sąlygoja mažą įstaigos darbuotojų kaitą. 

7 lentelė 

Pedagogų amžius:                                                                                                                

Pedagogų 

amžius 

Iki 25 

m. 

26-29 

m. 

30-39 

m. 

40-44 

m. 

45-49 

m. 

50-54 

m. 

55-59 

m. 

60-64 

m. 

Virš 65 

m. 

Pedagogų 

skaičius 

4 1 1 6 1 3 7 1 2 

   

 

4 pav. Pedagogų amžius 

Išvados: Matome, kad įstaigoje dirba vidutinio amžiaus pedagogai. Mažiausiai pedagogų  iki 

29 metų amžiaus. 

Iki 25 m.

26-29 m.

30-39 m.

40-44 m.

45-49 m.

50-54 m.

55-59 m.

60-64 m.

Virš 65 m.
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4.3. PLANAVIMO SISTEMA 

Mokyklos planavimo sistemą sudaro: 

4.3.1.  Lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ strateginis planas, metinis veiklos planas, atestacijos prog-

rama, gerovės komisijos planai, pedagogų kūrybinių grupių planai. Planams sukurti sudaromos darbo 

grupės (ugdymo planui, strateginiam planui, metinės veiklos planui). Atskirais atvejais pasiūlymai ir 

idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Su strateginiu planu, metiniu veiklos 

planu supažindinami lopšelio-darželio darbuotojai, ugdytinių tėvai visuotiniuose bendruomenės su-

sirinkimuose. 

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

formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos įstaigos bendruomenės veik-

los efektyvumo. 

4.3.3. Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal įstaigos sukurtą ikimokyklinio ugdymo prog-

ramą „Kodėlčiuko pasaulis“, sveikatos stiprinimo programą „Kodėlčiukas - Sveikuoliukas“.  

4.3.4. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdy-

mosi programą“, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. 

4.3.5. Priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių tobulinimo progra-

moje 

,,Zipio draugai“. 

4.4. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

          Darželio veikla finansuojama iš savivaldybės, valstybės (mokinio krepšelio), specialiųjų 

programų lėšų. Tėvai moka už vaikų  maitinimą 100% ar 50% nustatytos kainos remiantis Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos priimtu sprendimu „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto 

švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatyto 

tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“. 

          Lėšos planuojamos racionaliai, naudojamos tolygiai. Sprendimai derinami su darželio taryba, 

lopšelio-darželio bendruomenę, savivaldos institucijomis. 

          Bendruomenė išsamiai ir sistemingai informuojama apie gaunamas biudžetines ir 

nebiudžetines lėšas, įstaigos išlaidas. Apie įstaigos finansinę būklę atsiskaitoma: įstaigos tarybos ir 

pedagogų tarybos posėdžiuose, grupių tėvų susirinkimuose, įstaigos internetinėje svetainėje.  

4.5. APSKAITOS SISTEMA 

       Lopšelyje-darželyje buhalterinę apskaitą vykdo BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. 

Lėšos naudojamos pagal steigėjo patvirtintas sąmatas (straipsnius, programas). Vaikų apskaita 

vedama grupių dienynuose, lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Visi ugdytiniai registruojami e-

mokyklos duomenų bazėje. 
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4.6. RYŠIŲ SISTEMA 

 

            Darželio informacinių technologijų bazė kuriama ir tobulinama. Dabar įstaigoje yra 

kompiuterizuotos 6 darbo vietos: 1 – direktoriui, 1 – pavaduotojai ugdymui, 1 – pavaduotojai ūkiui, 

1 – dietistei-vaikų slaugytojai, 1 – logopedei, 1 – sekretorei. 

 Telefono ir internetinio ryšio paslaugas perkame iš AB Telia Lietuva. Visi kompiuteriai prijungti prie 

interneto. 

       Išoriniam komunikavimui įdiegta įstaigos svetainė adresu www.vilniauskodėlčiukas.lt. Įstaiga 

turi 3 skaitmeninius telefono numerius (8-5) 2412388, (85) 2429863, (85)              ,el. pašto adresas 

– rastine@kodelciukas.vilnius.lm.lt 

Įstaiga bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (sveikatos, 

kultūros, sporto, mokslo, švietimo, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis ir kt.), vietos 

bendruomenės nariais, asociacijomis, organizacijomis:  

 Nuo 2012 m. bendradarbiavimo ryšiai palaikomi su LEU (buvusiu VPU). 

 Nuo 2013m. bendradarbiavimo ryšiai palaikomi su Mykolo Romerio universitetu. 

 Nuo 2013 m. su Vilniaus sostinės krepšinio mokykla. 

 Nuo 2013 m. su  Vilniaus saugaus eismo mokykla. 

 Nuo 2016 m. su Lietuvos futbolo federacija. 

 Nuo 2017 m. su Latvijos respublikos Daugpilio specialiąja ikimokykline įstaiga Nr. 9. 

 Bendradarbiaujama su „Maironio“ progimnazija, Šeškinės seniūnija, Vilniaus miesto „Gijos“ 

metodiniu būreliu, kitų mikrorajonų lopšeliais - darželiais, vietos bendruomenės nariais.  

Įstaiga dalyvauja įvairiose programose ir projektuose: 

 Vilniaus visuomenės sveikatos biuro projektuose. 

 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo metodinės tarybos veikloje. 

4.7. ĮSIVERTINIMO SISTEMA 

          Kokybės tobulinimas yra būtina sąlyga siekti ir įgyvendinti įstaigos viziją ir gerinti veiklos 

rezultatus. Įstaigos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta įsivertinimo grupė. 

Įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos veiklos vertinimo forma. Jis įstaigoje atliekamas 

remiantis patvirtinta ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymas „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklos Vidaus audito metodikos tvirtinimo“ 2005 

m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1557, Vilnius). 

 

 

 

 

 

mailto:rastine@kodelciukas.vilnius.lm.lt
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8 lentelė 

1. ETOSAS 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1.1. Mokyklos 

vertybės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetinga, jauki aplinka, atviru-

mas pokyčiams, gebėjimas bend-

rauti ir bendradarbiauti su sociali-

niais partneriais. 

Sukurtos savitos tradicijos, visi 

nariai skatinami įsitraukti į darže-

lio veiklą. 

Bendruomenė pripažįsta vaikų 

kultūrą kaip vertybę, o vaikus kaip 

aktyvius savo aplinkos kūrėjus, 

gerbiamas jų individualumas. 

Tobulintinas bendruomenės narių 

požiūris į naujosios vaikų kartos po-

reikį - iniciatyvas ir laisves. Tik 

laisvas vaikas gali iniciatyviai 

veikti, fiziškai ir dvasiškai tobulėti. 

 

Dalis bendruomenės narių įgyvendi-

nant įstaigos politiką dalyvauja tik 

formaliai, nesiekia prisiimti atsako-

mybės. 

 

1.2. Mokyklos 

įvaizdis. 

 

 

 

 

 

 

  Bendruomenė pripažįsta vaikų 

kultūrą kaip vertybę, o vaikus kaip 

aktyvius savo aplinkos kūrėjus, 

gerbiamas jų individualumas. 

Bendruomenės nariai dalyvauja 

kuriant darželio politiką bei jos 

įgyvendinimo strategiją, prisiima 

atsakomybę. 

Ne visada išlieka aukšta vidinė 

bendradarbiavimo kultūra. 

 

1.3. Mokyklos vidaus 

ir išorės ryšiai 

 

Bendruomenės nariai pripažįsta 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

svarbą ir dauguma  savo veiklą 

grindžia šiuo principu. 

Darželis atviras pokyčiams, ana-

lizuoja ir vertina vykstančius poky-

čius visuomenėje, kuria prasmin-

gas įgyvendinimo strategijas. 

 

2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMAS(IS) 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

2.1. Ugdymo turinys. 

 

 

 

 

 

Ugdymosi aplinka ir priemonės  

atitinka vaikų amžių, poreikius ir 

interesus. 

Ikimokyklinė programa atitinka 

naujus valstybės nustatytus. 

Reikalavimus 

 

Programos įgyvendinimo stebėsena 

ir dermės užtikrinimas su kitomis 

programomis. 

 

 

 

2. 2.Ugdymo(si) 

turinio ir procedūrų 

planavimas. 

 

 

 

 

 

 

Planai svarstomi, aptariami 

bendruomenėje, atliekama tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo refleksija. 

Derinama  pedagogo planuota ir 

vaiko sumanyta spontaniška 

veikla. 

Siekiama ugdymo(si) būdus ir 

metodus parinkti apgalvotai, 

tikslingai. 

Užtikrinant kūrybišką pedagogų 

veiklą, kokybišką integruotą ug-

dymo proceso dienotvarkę bei įvai-

rių vaikų poreikių tenkinimą svarbu 

sukurti lanksčią ir aiškią įstaigos 

planavimo sistemą. 
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2.3.Ugdymo(si) 

proceso kokybė. 

 

 

 

 

 

Ugdytojų ir ugdytinių sąveika 

grindžiama partneryste. 

Ugdymo organizavimas tikslingas, 

lankstus, pagrįstas planavimu, 

taikomi įvairūs  ugdomosios 

veiklos būdai ir metodai. 

 

Nepakankamai gera ugdymo 

organizavimo kokybė ir ugdymosi 

motyvacijos palaikymas. 

 

 

 

 

2.4. Šeimos ir 

įstaigos 

bendradarbiavimas 

ugdymo procese. 

Atsižvelgiant į vaiko poreikius, 

kuriama papildoma ir atnaujinama 

vaikų ugdymą(si) ir ugdymo(si) 

motyvaciją skatinanti aplinka. 

 

Pedagogai atsižvelgia į vaikų ir 

šeimos siūlymus ir skatina aktyviai 

dalyvauti ugdymo procese. 

Yra galimybė didinti paramos ir 

pagalbos šeimai įvairovę, kuri 

gerintų teikiamų paslaugų šeimai 

kokybę ir poreikį. 

3. VAIKO UGDYMO(SI) 

PASIEKIMAI 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

3.1. Vaiko raidos 

pasiekimų 

vertinimas. 

 

 

 

Vertinimas atliekamas sistemingai, 

analizuojami ir aptariami vaiko 

pasiekimai. Vertinant ypatingai 

atsižvelgiama į vaiko poreikius, 

gebėjimus, amžių. 

Ne visuomet laiku pastebimi 

specialieji, išskirtiniai vaiko 

gabumai, informuojamas vaikas, jo 

šeima. Tai motyvuoja vaiką veikti, 

kurti, patirti sėkmę; vaiką pagirti, 

paskatinti, įvertinti jo pastangas. 

3.2. Vaiko pasiekimų 

kokybė. 

Beveik visi vaikai yra pasiekę 

mokyklinę brandą, vaikų pažanga 

atitinka priešmokyklinio 

ugdymo(si) standartą. 

 

Silpna pedagogų ir tėvų veiklos  

dermė, skatinant vaiko pasiekimus.                                                                                                                                

4. PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

4.1. Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas. 

 

 

 

Įstaigos nuostatai, darbo tvarkos 

taisyklės sudaro prielaidas vaiko 

teisių užtikrinimui. 

 

 

 

Ne visas personalas pakankamai 

žino vaiko teises bei savo 

atsakomybę jas užtikrinant įstaigoje. 

Įstaiga tik iš dalies tenkina 

specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius. 

4.2. Vaiko poreikių 

tenkinimas. 

 

 

 

Įstaigoje užtikrinama vaiko teisė į 

kokybišką ugdymą, apsaugojimą 

nuo neigiamos socialinės aplinkos, 

smurto, teisė į individualumą, 

nuomonės reiškimą ir kt. 

 

 

Ne visuomet laiku reaguojama į 

iškilusius naujus vaikų poreikius. 
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4.3. Parama ir 

pagalba šeimai. 

Pedagogai, vadovai ir dalis 

personalo žino vaiko teises ir 

veiksmingai sprendžia su vaiko 

teisėmis susijusius klausimus. 

Įstaigoje yra vaiko gerovės 

komisija, su vaikais turinčių kalbos 

sutrikimų dirba logopedė, 

psichologinę pagalbą šeimoms 

teikia psichologė. 

 

Nevyksta tęstinis šeimos ir 

pedagogų bendradarbiavimas. 

Ne visuomet lanksčiai reaguojama į 

iškilusius naujus  vaiko poreikius. 

Kai kurie tėveliai kelia per didelius 

reikalavimus, kurie neatitinka vaiko 

raidos. 

 

 

5. IŠTEKLIAI 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

5.1. Personalo 

politika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas 

darbuotojų profesiniam tobulėji-

mui, savišvietai, profesiniam bend-

ravimui bei nuolatiniam moky-

muisi. 

Įstaigoje sukurta veiksminga 

kvalifikacijos tobulinimo sistema. 

Personalui sudarytos sąlygos 

kvalifikacijai kelti: savišvieta, 

bendradarbiavimas su kitomis 

įstaigomis. 

Nepakanka pedagoginio personalo. 

Kai kurių pedagogų kūrybiškumo, 

motyvacijos, iniciatyvumo stoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Materialinė 

aplinka. 

 

 

 

 

Ugdymo procesas ir kultūriniai 

renginiai vyksta estetiškoje, 

saugioje, higienos normas ir 

taisykles atitinkančioje aplinkoje. 

Sukurta aplinka tenkina vaiko 

ugdymo(si) poreikius. 

Svarstytina galimybė keisti 

pasenusius ir nesaugius lauko 

žaidimų aikštelių įrenginius, kurie 

nepakankamai tenkina vaiko 

poreikius judėti ir žaisti. Vietomis 

taisytina tvora. 

 

5.3. Finansiniai 

ištekliai. 

 

Biudžeto lėšos panaudojamos 

atsižvelgiant į savivaldybės ir 

valstybės nustatytą tvarką. 

Lėšos skirstomos racionaliai, 

naudojamos taupiai, sprendimai 

derinami su įstaigos bendruomene. 

Didelis lėšų poreikis susijęs su seno 

pastato remonto darbais. 

Geresnis finansavimas padėtų 

garantuoti aukštesnę ugdymo 

kokybę. 

 

6. MOKYKLOS VALDYMAS 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

6.1. Vidinis 

įsivertinimas 

 

 

 

 

 

 

Įsivertinimo duomenys 

panaudojami įstaigos veiklos 

planavimui. 

Įstaigos vadovas ir pavaduotojas 

inicijuoja vidaus auditą, jo 

atlikimui skiria darbo grupę. Kartu 

su pedagogais analizuoja, aptaria 

rezultatus. 

 

Įstaigos veiklos vertinime dalis 

pedagogų dalyvauja neaktyviai. 

 

Trūksta nuoseklumo įgyvendi-

nant išsikeltus tikslus ir uždavinius. 
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Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

6.2. Strateginis 

mokyklos planas, 

metinis veiklos 

planas bei jų 

įgyvendinimas. 

 

Strateginis planas ir metinis 

veiklos planas glaudžiai siejasi per 

tikslus, prioritetines veiklos sritis, 

dera su regiono ir švietimo 

politika. 

 

Mažas bendruomenės narių 

suinteresuotumas įstaigos 

strateginiais tikslais ir jų 

įgyvendinimu. 

 

 

6.3. Mokyklos 

vadovų veiklos 

veiksmingumas. 

 

 

Įstaigos vadovai inicijuoja 

projektus ir programas. Ryšiai su 

kitomis įstaigomis ir socialiniais 

partneriais įvairūs, tikslingai 

veikiantys įstaigos veiklą. 

Gerintinas komandos telkimas ir 

bendros atsakomybės, bendrų 

vertybių ugdymas. 

Nepakankamas personalo 

motyvavimas. 

6.4.  Valdymo ir 

savivaldos dermė. 

Įstaigos savivaldos institucijos 

įsitraukia į įstaigos veiklos 

planavimą bei planų įgyvendinimą, 

dalyvauja juos įgyvendinant ir 

vertinant. 

Ne visada savivaldos institucijos 

pasižymi aktyvumu. 
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5. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

9 lentelė 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

● Vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio 

parengtą ir atnaujinta programą, kuri atitinka 

vaikų poreikius, interesus bei tėvų lūkesčius. 

● Užtikrintas kokybiškas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. 

● Pedagogai priima ir atliepia pokyčius, nuolat 

ieško naujų ugdymo formų kokybei tobulinti. 

● Vaiko teisių garantavimas įstaigoje. 

● Įgyvendinama dalinė spec. poreikių vaikų 

integracija. Dirba logopedas ir psichologas. 

● Sukurtos savitos tradicijos saugojant ir 

puoselėjant lietuvių tautos kultūrą. 

● Vyksta vaikų sveikatą stiprinanti veikla. 

● Rengiami ir įgyvendinami projektai. 

● Maža pedagogų kaita. Dirba ilgametę patirtį 

turintys pedagogai. 

● Prastėja pastato būklė, reikalinga renovacija. 

● Lopšelis-darželis neturi sporto salės. 

● Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais nepakankamas, 

epizodinis. Trūksta bendradarbiavimo 

įvairovės. 

● Nepakanka patirties rengiant projektus 

lėšoms pritraukti. 

● Ne visi bendruomenės nariai aktyvūs darželio  

gyvenime. 

● Neišnaudotos IKT galimybės. 

● Skatintinas savivaldos institucijų aktyvumas. 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

● Galimybė pasinaudoti visais švietimo, 

rėmėjų, ES struktūrinių fondų finansavimo 

šaltiniais, pagerins materialinę ir intelektualinę 

bazę. 

● Bendradarbiavimo su soc. partneriais 

aktyvinimas. 

● Nuolat siekti profesinio tobulėjimo. 

● Projektinės veiklos plėtojimas. 

● Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas, 

IKT galimybių taikymas įtakos ugdymo 

kokybę. 

● Efektyviai naudoti gaunamas lėšas, turtinti ir 

atnaujinti aplinką. 

● Didėjantis vaikų skaičius grupėse tenkantis 

vienam pedagogui. 

● Didėjantis atskaitomybės ir bendruomenės 

informavimo poreikis mažina pedagogų ir 

vadovų laiko sąnaudas, būtinas vaiko ugdymo 

proceso ir projektinių veiklų kūrimui. 

● Žemas pedagogo profesijos prestižas, 

pedagogų atlyginimai neatitinka esamos 

ekonominės padėties.  Jauni pedagogai 

praranda motyvaciją dirbti darželiuose, 

jaučiamas jų trūkumas. 

● Blogėjantis ikimokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatos indeksas 

● Etninės kultūros gyvoji tradicija patiria vis 

didesnį neigiamą spartėjančios globalizacijos 

reiškinių poveikį. 

● Nepakankamas tėvų aktyvumas ir jų siekis 

dalyvauti vaikų ugdymo procese. 
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6. STRATEGINĖS IŠVADOS 

  ● Lopšelyje-darželyje tobulinama ugdymo kokybė, atnaujinant ugdymo programos turinį. Tėvai 

skatinami įvertinti vaikų ugdymosi pasiekimus, laiduojamos lygios vaikų ugdymo(si) galimybės, 

užtikrinamas švietimo tęstinumas ir socialinis teisingumas. 

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

turintys pedagogai, tačiau didžioji dalis pedagogų yra vyresnio amžiaus. Jie turi galimybę taikyti 

pažangias metodikas, modernias ugdymo(si) priemones, mokytis, tobulėti ir stiprinti profesines 

kompetencijas ir taip siekti aukštos ugdymo kokybės.   

● Lopšelyje-darželyje tobulinamos jau sukurtos ir bus kuriamos naujos edukacinės aplinkos, 

skatinančios vaikų aktyvumą, sveiką gyvenseną.   

● Ieškoti galimybių bendradarbiauti su užsienio partneriais, atrasti galimybių pasinaudoti ES lėšomis. 

Gerinti mokyklos materialinę, intelektualinę bazę. 

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

● Lopšelis-darželis neturi pakankamai intelektualinių resursų bei tradicijų dalyvauti ES remiamuose 

projektuose, kurie užtikrintų tikslingą finansavimą ir tuo pačiu materialinės bazės gerinimą. 

 

7. MOKYKLOS STRATEGIJA 

MISIJA 

          Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, auginti žmogų, turintį 

besiformuojančias vertybines nuostatas, teigiamą santykį su pasauliu ir kitais žmonėmis, pajėgų 

savarankiškam gyvenimui, stiprinti ir saugoti vaiko sveikatą. 

VIZIJA 

         Patrauklus ir atviras naujoms idėjoms, puoselėjantis savo krašto papročius ir tradicijas su 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo kryptimi darželis, kur pateisins vaiko, šeimos ir visuomenės 

lūkesčius. 

FILOSOFIJA 

Čia visi svarbūs, reikalingi, laukiami, išgirsti, suprasti, paguosti ir svarbiausia – priimti tokie, 

kokie yra. 

7.1. STRATEGINIAI PRIORITETAI 

1. Kokybiškas vaiko poreikius ir amžių atitinkantis ugdymas(is). 

2. Vaiko sveikatos puoselėjimas ir stiprinimas saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

3. Besimokančios organizacijos ugdymas, bendrų susitarimų siekis. 
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4. Naujų ugdymosi aplinkų kūrimas ir turtinimas.  

5. Tautinės kultūros puoselėjimas ir integravimas į ugdymo turinį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8. STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Sukurti modernią, šiuolaikinę, saugią instituciją, teikiančią kokybiškas ugdymo(si) 

paslaugas. 

2. Modernizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves, pritaikant jas vaikų poreikiams. 

3. Sudaryti sąlygas ugdyti, gerinti ir stiprinti vaikų ir bendruomenės sveikatą. 

9. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 

1.1. Tobulinti ir modeliuoti ikimokyklinio ugdymo turinį ir veiklos planavimą įgyvendinant naujai 

parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. 

1.2. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją: 

- administracijai; 

- pedagogams; 

- aptarnaujančiam personalui. 

1.3. Plėtoti lopšelio-darželio socialines, edukacines, kultūrines informacines funkcijas, orientuojantis 

į šeimos ir bendruomenės poreikius. 

2.1. Lopšelio-darželio pastato modernizavimas, įrengiant sporto salę. 

2.2. Lauko žaidimų aikštelių įrenginių atnaujinimas ir naujų edukacinių erdvių kūrimas. 

2.3. Dalinis lauko tvoros renovavimas, užtikrins  vaikų saugumą. 

3.1. Ugdomųjų veiklų, projektų, renginių  sveikatinimo tema organizavimas, naudojant netradicines 

aplinkas. 

3. 2. Tėvų švietimas sveikatos ugdymo tema, siekiant tęstinumo šeimoje. 

3.3. Dalyvavimas tęstinėse sveikos gyvensenos ugdymo programose „Sveikatiada“, „Futboliukas“. 

3.4.  Bendruomenės švietimo sveikatos klausimais organizavimas. 

3.5. Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

10. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

Strateginio planavimo grupė pristato plano įgyvendinimo rezultatus darželio bendruo-

menei visuotino susirinkimo metu kartą metuose. Įstaigos strateginio plano stebėsenos grupė  tvirti-

nama direktoriaus įsakymu. Stebėsenos planavimo grupę sudaro: direktorius, įstaigos tarybos pirmi-

ninkas, 3 pedagogai,  pavaduotoja ūkio reikalams, tėvų  komiteto pirmininkas. 

Stebėsenos grupės pagrindinis tikslas – įstaigos veiklos rezultatų vertinimas ir veiklos 

koregavimas, padedantis sekti planavimo, organizavimo ir vadovavimo eigą, gauti informaciją, aiš-

kinantis netikslumus, jų priežastis, surandantis būdus nesklandumams šalinti. 
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Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja vieną kartą per metus. Sausio mėnesį 

vyksta praeitų metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama darželio bendruomenei visuotiniame 

susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos grupės sudarytoje lentelėje. 

Lentelė sudaroma taip, kad būtų įvertintas kiekvieno tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijus. 
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11. PROGRAMOS 

10 lentelė 

I PROGRAMA   Kokybiškas vaiko poreikius ir amžių atitinkantis ugdymas(is).   

Kodas Tikslas 1 

01 Užtikrinti aukštą paslaugų kokybę 

Kokybiško vaiko poreikius ir amžių atitinkančio ugdymo sieksime įgyvendinant atnaujintą 

įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, orientuotą į vaiko ugdymo(si) poreikius, interesus ir 

gebėjimus. Ugdymo turinys analizuojamas, atnaujinamas, tobulinama vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema. Bus sudarytos sąlygos atsiskleisti gabiems vaikams. Atkreipiamas 

dėmesys į vaikų ir šeimos poreikius, galimybes, kultūrą. Pedagogai analizuoja ugdymo 

programos turinį, dalijasi patirtimi, domisi ugdymo naujovėmis, nuolat tobulinasi, siekia 

aukštesnės kvalifikacijos. 

II PROGRAMA    Vaiko sveikatos, socialinio saugumo puoselėjimas sveikoje ir saugioje 

aplinkoje. 

Kodas Tikslas 2 

02 Modernizuoti vidaus ir lauko erdves, pritaikant jas vaikų poreikiams. 

Sudarysime tinkamas sąlygas vaikui jaustis saugiam, stiprinti sveikatą, fizines kūno galias.  

Naujai įrengta ir pritaikyta vaikų poreikiams sporto salė, atnaujintos lauko žaidimų aikštelės ir 

įrengimai, įsigytos sporto priemonės, pagerins kūno kultūros valandėlių kokybę. Vaikai turės 

galimybę tyrinėti judesį, pajusti bei lavinti fizines kūno galias, įgyti judesių, veiksmų ir elgesio 

kontrolės įgūdžių. Inicijuosime vaikams, tėvams švietėjiškus renginius, projektus ar programas, 

propaguosime ir ugdysime sveiką gyvenseną, ekologišką mąstyseną ir fizinį aktyvumą.  Vaikų 

sveikatą saugoti ir stiprinti padės bendradarbiavimas su tėvais, pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas šioje srityje, kita švietėjiška veikla. Sieksime, kad tėvai pasitikėtų ir tikėtų teikiamų 

paslaugų kokybe, kad kartu bendradarbiaudami stiprinsime ir saugosime vaikų sveikatą. 

III PROGRAMA  Lopšelio-darželio kultūros kėlimas. 

Kodas Tikslas 3 

03 Ryšių su vietos bendruomenės savivalda, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje 

stiprinimas, bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais efektyvinimas. 

Šiuo metu įstaigos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra fragmentiškas. Įstaigos ryšiai 

yra pavieniai. Siekiant šio tikslo kviesime tėvus aktyviai dalyvauti įstaigos gyvenime, ieškosime 

partnerių šalyje ir užsienyje. Pedagogai nebijo eksperimentų, glaudžiai bendradarbiauja 

ugdymo(si) srityje ne tik vienas su kitu, bet ir palaiko ryšius su kitais lopšeliais-darželiais. 

Įgyvendinus šį tikslą įstaigos ryšiai bus įvairūs, tikslingi, turintis teigiamą poveikį įstaigos veiklai.  

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

11 lentelė 

I  PROGRAMA. KOKYBIŠKAS VAIKO POREIKIUS ATITINKANTIS UGDYMAS(IS) 

Tikslas  1.   Užtikrinti aukštą paslaugų kokybę 

Uždaviniai 

 

 

Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių 

išteklių 

poreikis 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4  

1. 1. Siekti 

veiksmingo 

visų pedagogų 

komandinio 

darbo, 

įgyvendinant 

įstaigos viziją. 

 

Ne visi pedagogai 

aktyviai dalyvauja, 

siekiant įgyvendinti 

įstaigos viziją. 

Pedagogai nuolat atnaujina žinias 

aktualiais ugdymo klausimais, 

dalinasi gerąja darbo patirtimi. 

Sukurta savalaikė informacijos  

sklaidos tvarka: pranešimai 

talpinami  

nedelsiant po renginio/įvykio ar 

prieš jį, publikuojami pranešimai 

apie  

vykdomą įstaigos veiklą darželio 

internetinėje svetainėje, soc. 

partnerių puslapiuose: (VVSB, 

SMLPC, projekto 

„Sveikatiada“ internetiniame 

puslapyje). 

Sėkmingai į ugdymo turinį 

integruojama parengta ir 

atnaujinta papildoma sveikatos 

stiprinimo programa 

„Kodėlčiukas-Sveikuoliukas“. 

Įgyvendinamas Respublikinis 

projektas „Futboliukas“. 

Ugdymo lėšos  

 

Intelektualiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2022 m. 

1. 2.  Sudaryti 

galimybes ir 

sąlygas 

profesiniam 

pedagogų  
tobulėjimui, 

kompetencijų 

plėtojimui. 
 

 

 

 

 

Ne visi pedagogai 

sistemingai ir 

planuotai tobulina 

kvalifikaciją ir 

mokosi taikyti 

aktyviuosius 

ugdymo(si) 

metodus ugdymo 

procese. 

Kiekvienas  

pedagogas aktyviai dalyvaus  

kvalifikacijos  

tobulinimo  

renginiuose  

Įgyvendinama  

kvalifikacijos  

tobulinimo sistema, kurioje nu-

matyta  

pedagogų gebėjimų tobulinimas 

užsienio kalbos ir IKT  

taikymo srityse. 

Domėsis šalies ir užsienio 

pedagoginėmis naujovėmis ir 

taikys įvairius ugdymo būdus,  

metodus.  

Organizuoti komandos stiprinimo 

mokymai ir dalijamasi lyderyste. 

Du pedagogai įgyja vyresniojo 

mokytojo kvalifikacines 

kategorijas.  

Mokinio krepšelis 2018 – 2022 m. 

 



 

26 

12 lentelė 

I  PROGRAMOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Priemonė Pasiekimo 
indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 
Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. 

Eur.) 

Finansavimo šaltiniai 

Ugdymo 

lėšos 

Valstybės 

lėšos 

(MK) 

Savivaldybės 

Biudžeto 

lėšos 

Privačios 

lėšos, 2 

proc. 

paramos 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Dalyvauti 

bendradarbiavimo 

programose, 

skirtuose 

ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam 

ugdymui, 

organizuoti 

projektinę veiklą. 

Aktyvus bendradarbiavimas 

su VŠĮ vaiko labui „Zipio 

draugai“, patirties sklaida 

projekte „Sveikatiada“. 

Ugdymo turinys 

įgyvendinamas rengiant 

įvairius įstaigos, šalies ir 

tarptautinius projektus: 

„Oranžinio traukinio 

kelionė per Lietuvą“, 

„Kiškis Hansas žaidžia 

futbolą“, Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuro 

projektuose. 

 Gerosios patirties sklaida 

Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

puslapio gerosios patirties 

skyrelyje, Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuro 

puslapyje. 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 7 000 

Eur. 

Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

Pedagogų 

nuolatinis, 

sistemingas 

profesinis 

tobulėjimas, 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Visi pedagogai   

dalyvaus  

kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose ir  plėtos  

savo profesines   

kompetencijas. 

Kūrybiškai modeliuos 

ugdymo turinį, diegs 

naujoves, rengia ir 

įgyvendins projektus. 

Tobulėja pedagogų 

kompetencija, kyla 

kvalifikacija, stiprėja 

motyvacija. Veiksmingai 

dalijamasi gerąja darbo 

patirtimi. 

Aukšta ugdymo kokybė.  

2018-2022 

m. 

Įstaiga 6.000 

Eur. 

Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

Efektyvus 

pedagogų 

intelektinių, 

kūrybinių resursų 

panaudojimas 

Įstaiga teikia papildomą 

pagalbą soc. problemų 

turintiems vaikams, itin 

gabiems. 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 8.000 

Eur. 

Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

Informacinių 

technologijų 

pedagogų darbe 

įsisavinimo bei 

panaudojimo 

galimybės. 

Visos įstaigos grupės 

aprūpintos kompiuteriais. 

Pedagogai naudoja IKT 

ugdymo procese 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 10.000 

Eur. 

Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

I   Programos vykdymui reikalinga 31.000  Eur. 
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13 lentelė 

II   PROGRAMA.  VAIKO SVEIKATOS,  SAUGUMO PUOSELĖJIMAS SVEIKOJE IR 

SAUGIOJE APLINKOJE. 

Tikslas 2.   Modernizuoti vidaus ir lauko erdves, pritaikant jas vaikų poreikiams. 

Uždaviniai 

 

Esamas rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. Kurti naujas ir 

tobulinti esamas 

edukacines 

erdves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogai daug 

dėmesio skiria 

vaikų judėjimui, 

tačiau padidėjus 

darželio grupių 

skaičiui 

reikalinga atskira 

sporto salė. 

Nerekonstruotos 

žaidimų aikštelės 

neatitinka vaikų 

žaidybinių bei 

judėjimo poreikių 

ir neatliepia 

veiklų lauko 

erdvėse 

organizavimo 

sąlygų. 

Plečiama ugdymo 

erdvė paįvairins 

ugdymą. 

Išnaudotos turimos 

laisvos patalpos 

įrengiant sporto salę. 

Atnaujintos visos 

lauko žaidimų 

aikštelės ir įrengimai. 

Ugdymo lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2 proc. 

paramos lėšos 

Investicinės 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 m. 

2. Užtikrinti 

saugią, higienos 

normas 

atitinkančią 

aplinką.  

 

Ne visi grupių 

san. Mazgai 

atitinka higienos 

normų 

reikalavimus. 

 

Tinkamos renovacijos 

priemonės pagerins 

higienines sąlygas bei 

padidins pastato 

 ilgaamžiškumą.  

 

Ugdymo lėšos 

 

 

 

 

 

2018-2022 m. 

3. Planuoti ir 

vykdyti grupių 

remontą. 

 

 

Nepakankamai 

estetiška kelių 

grupių aplinka, 

reikalauja 

remonto. 

 Suremontuotos gru-

pės ir san. Mazgai pa-

gerins darbo ir ugdy-

mosi sąlygas. 

 

2 proc. 

paramos lėšos 

 

 

 

 

4. Dalyvavimas 

projektuose, 

siekiant pritraukti 

papildomų lėšų 

edukacinėms 

aplinkoms. 

Nepakankama 

patirtis 

dalyvaujant 

finansiniuose 

projektuose.  

Papildomas  

projektinių lėšų prit-

raukimas ir panaudo-

jimas pagerins švie-

timo kokybę ir  

užtikrins paslaugų  

įvairovę. 

Investicinės 

lėšos 
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14 lentelė 

II PROGRAMOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Priemonė Pasiekimo 
indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 
Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. 

Lt) 

Finansavimo šaltiniai 

Ugdymo 

lėšos 

Valstybės  

lėšos (MK) 

Savivaldybės 

Biudžeto lėšos 

Privačios 

lėšos, 2 

proc. 

paramos 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Laisvose 

patalpose 

įrengti sporto 

salę.  

Atnaujintos 

edukacinės 

aplinkos, gerės 

ugdymo 

kokybė. 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 50.000 Ugdymo 

lėšos 

0 Savivaldybės 

lėšos 

2 proc. 

paramos 

lėšos 

2.Pildyti lauko 

aikštynus 

naujais 

įrengimais. 

Saugūs, 

patrauklūs, 

judėjimą 

skatinantys 

įrengimai, 

žaidimų 

aikštelės. 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 45.000 Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 2 proc. 

paramos 

lėšos 

3. Atlikti 

patalpų ir lauko 

remonto darbus 

Suremontuotos 

grupių patalpos, 

atnaujinti lauko 

šaligatviai. 

 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 50.000 Ugdymo 

lėšos 

0 Savivaldybės 

lėšos 

2 proc. 

paramos 

lėšos 

4. Sporto 

inventorius ir 

lauko 

priemonės 

Sporto įrangos 

(gimnastikai, 

krepšiniui ir 

judriems 

žaidimams) 

įsigijimas. 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 30.000 Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

0 

5.Dalyvavimas 

kursuose, 

projektuose 

siekiant 

pritraukti lėšų, 

modernizuoti 

lauko ir vidaus 

erdves. 

 Pedagogai ge-

bės rengti ir 

įgyvendinti pro-

jektus,   

realizuoti  

Įstaigos 

sumanymus.  

 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 5.000 35.000 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

II   Programos vykdymui reikalinga 180.000 Eur. 
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15 lentelė 

III   PROGRAMA.  LOPŠELIO-DARŽELIO KULTŪROS KĖLIMAS 

 

Tikslas 3.   Ryšių su vietos bendruomenės savivalda, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje 

stiprinimas, bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais efektyvinimas. 

Uždaviniai 

 

Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių 

išteklių 

poreikis 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. Lopšelio-

darželio ryšių su 

vietos 

bendruomenės 

savivalda, 

socialiniais 

partneriais šalyje 

ir užsienyje 

stiprinimas. 

Nepakankama 

patirties sklaida 

su visais 

socialiniais 

partneriais.  

Nepakankamas 

bendruomenės 

įtraukimas į 

veiklos 

planavimą. 

Kiekvienas komandos 

narys suvokia 

komandinio darbo 

veiksmingumą ir svarą, 

atranda savo vaidmenį 

bendrame komandiniame 

darbe.  Tarp tėvų, 

pedagogų ir socialinių 

partnerių vyksta 

sistemingas bendravimas 

ir bendradarbiavimas. 

Atsižvelgiant į tėvų 

poreikius ir lūkesčius, bus 

atnaujinti tėvų  

informavimo ir švietimo, 

pedagogų 

bendradarbiavimo su 

šeimomis tvarkų aprašai, 

kurie skatins pasidalinti 

atsakomybe. Pagerės 

įstaigos įvaizdis. 

Kuo daugiau tėvų  

įtraukti į įstaigos  

gyvenimą. Sukurti 

tradicijų ciklą su  

tėvais: 

-pavasarinė talka; 

-šeimos šventė; 

-augalo sodinimas  

vaikų išleistuvių į  

mokyklą proga. 

 

Ugdymo 

lėšos 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 m. 

2. Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

su ugdytinių 

tėvais 

efektyvinimas, 

visuomenės narių 

informavimo 

sistemos 

tobulinimas. 

Nepakankamai 

glaudus ryšys su 

tėvų 

bendruomene. 

Nepakankamai 

naudojamos 

komunikacinės 

priemonės 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

narių 

informavimui. 

Straipsniai, skelbimai 

spaudoje, lankstinukų 

išleidimas, informacijos 

apie lopšelio-darželio 

veiklą talpinimas 

internetiniame puslapyje. 

Apklausos, tyrimų 

medžiagos panaudojimas 

tėvų švietimui tobulinti. 

Ugdymo      

lėšos 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

2018-2022 m. 
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16 lentelė 

III  PROGRAMOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Priemonė Pasiekimo 
indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 
Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. 

Lt) 

Finansavimo šaltiniai 

Ugdymo 

lėšos 

Valstybės  

lėšos (MK) 

Savivaldy

bės 

Biudžeto 

lėšos 

Privačios 

lėšos, 2 

proc. 

paramos 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Formuoti 

lopšelio-

darželio įvaizdį, 

savitumą, 

atspindint 

veiklos kryptis, 

rengiant 

bendrus 

projektus su 

soc. partneriais. 

Visos 

bendruomenės 

iniciatyva, 

dalinamasi 

darbo 

patirtimi, 

miesto, 

respublikos 

mastu.  

2018-2022 

m. 

Įstaiga 

 

 

4.000 Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

2. Darželio ir 

šeimos 

bendradarbiavi

mo sistemos 

kūrimas. 

Geras ir 

savalaikis  

tėvų 

informavimas,  

dalyvavimas  

darželio 

gyvenime,  

efektyvi 

parama  

įstaigai, 

kvalifikuota  

švietimo 

pagalba  

šeimai. 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 3.500 Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

3. Paskaitų 

tėvams, 

pedagogams  

organizavimas.  

Teikiama 

kvalifikuota  

švietimo 

pagalba  

šeimai. 

 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 

Partneriai 

2.000 Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

4. Dalyvavimas 

bendruose 

projektuose:  

miesto, 

seniūnijos, 

metodinio 

būrelio 

 

Bendradarbia-

vimas  

ir aktyvi 

veikla  

„Gijos“  

metodiniame 

ratelyje 

bei miesto  

renginiuose, 

parodose. 

2018-2022 

m. 

Įstaiga 2.000 Ugdymo 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

0 0 

III  Programos vykdymui reikalinga 9.500.Eur. 

 

 

BENDRA PROGRAMŲ SUMA:     

 

       Iš viso: 220.500 Eur. 
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