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ĮVADAS 

 Lietuvos švietimo sistemoje nuolat vyksta pokyčiai, kurie apima visus švietimo 

lygmenis, jų ryšius ir įgalina funkcionuoti kaip vientisą socialinę sistemą. 

 Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio ,,Pelėdžiukas“ 2020-2024 m. 

strateginis veiklos planas atliepia Valstybinių švietimo strategijų 2013-2022 m. nuostatas, 

Vilniaus miesto savivaldybės strateginio plano 2010-2020 m. strategines kryptis ir apibrėžia 

organizacinės veiklos rezultatus, remiasi įstaigos bendru 

omenės pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi, savos aplinkos vidiniais bei išoriniais 

veiksniais. 

 Įstaigos strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, parinkti 

teisingą vystymosi kryptį bei prioritetus, telkti bendruomenę kaitai, kurti savitą įstaigos modelį, 

kuris užtikrins įgyvendinamų programų funkcionavimą, edukacinių ir socialinių paslaugų 

kokybę. 

 Lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas“ turi sugebėti valdyti nepaliaujamai vykstančius 

kaitos procesus, tobulinant ugdymo(si) sąlygas bei sutelkiant dėmesį į kokybišką ugdymą(si). 

Labai svarbu gebėti įžvelgti ir paimti iš esamos situacijos tai, kas joje racionalu ir naudinga bei 

išplėtoti pasirinktą idėją taip, kad ji įsilietų į įstaigos kultūrą ir būtų priimtina visai jos 

bendruomenei. 

 Įstaigos  strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta iš įstaigos administracijos 

darbuotojų, mokytojų ir kitų bendruomenės narių. Rengiant planą buvo laikomasi viešumo, 

atvirumo, lygių galimybių ir partnerystės principų. 

 

I.BENDROSIOS ŽINIOS 

 

• Įstaigos pavadinimas – Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis 

„Pelėdžiukas“. 

• Lopšelio-darželio steigėjas – Vilniaus savivaldybės taryba, kodas 8864892, adresas: 

Konstitucijos pr.3, LT-09601, Vilnius. Lopšelio-darželio veiklą koordinuoja 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius. 
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• Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas – 3112 (lopšelis-

darželis, juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas – 

190648396. Įstaigos priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės). 

• Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno ikimokyklinio 

vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkciją. 

• Ugdymo forma – dieninė. 

• Paskirtis – neformaliojo ugdymo mokykla. Darbo režimas – 10 val. 30 min. 

• Ugdymo kalba – lietuvių kalba. 

• Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

• Įkūrimo data – 1967 m. lapkričio 17 d. 

• Adresas – Lentvario g. 1a, Grigiškės, LT-27102, Vilnius. 

         Kontaktai: 

         tel./faks. (8-5) 243 23 45;  

         el. paštas: peledziukasgr1@gmail.com, rastine@peledziukas.vilnius.lm.lt; 

         el. svetainė: www.grigiskiupeledziukas.lt. 

•  Lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu ir kitais ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

reglamentuojančias teisės aktais, programa, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir  

mokslo ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais. 

 

II.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas“ – neformaliojo ugdymo(si) įstaiga, teikianti ikimokyklinį 

ir priešmokyklinį išsilavinimą, atitinkantį  atnaujintą įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programą 

,,Aukime kartu“ (2017m.), Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą.  

Lopšelio-darželio veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais: 

                  - bendravimas ir bendradarbiavimas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės politiką; 

- mokymosi visą gyvenimą sąlygų sudarymas, t.y. nuolatinis pažinimo poreikių 

tenkinimas,  naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų profesinei karjerai ir gyvenimo 

įprasminimui, siekimas; 

- socialiai teisingų mokymosi sąlygų užtikrinimas; 

- įsitvirtinimas Vakarų kultūros ir ūkio erdvėje bei tautinės tapatybės išsaugojimas; 

mailto:peledziukasgr1@gmail.com
mailto:rastine@peledziukas.vilnius.lm.lt
http://www.grigiskiupeledziukas.lt/
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                 - humaniškumas, demokratiškumas, sąžiningumas, nuoseklumas, objektyvumas ir  

atsinaujinimas. 

Gyvenimas – dinamiškas. Švietimo sistemoje būtina nuolatinė kaita, kuri suvokiama kaip 

kruopščiai suplanuotas ir valdomas procesas. Veiklos tobulinimas – ilgalaikis tikslas artėti prie 

nuolat atsinaujinančios ugdymo institucijos. Kiekvienas mokytojas stengiasi kuo efektyviau, 

sumaniau įgyvendinti ne tik šalies, bet ir ES švietimo politikos iškeltus strateginius tikslus – 

užtikrinti švietimo prieinamumą, kurti palankias sąlygas vaikų socialinei brandai, asmeninių ir 

intelektualinių gebėjimų sklaidai, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, suteikti žinių, gebėjimų, 

kurie laiduotų sėkmingą asmens buvimą visuomenėje, profesinę karjerą ir gyvenimo gerovę.  

 Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“ – tai įstaiga, kuri stengiasi būti aktyvi švietimo 

kaitos dalyvė ir vykdytoja, pasirengusi kritiškai, kūrybiškai perimti ir diegti naujoves,  siekianti 

išlaikyti veiklos tęstinumą, vienyti visų organizacijos narių veiklą svarbiausio tikslo link, surasti 

visiems bendruomenės nariams priimtiną paaiškinimą, kodėl reikia atlikti vienus ar kitus darbus, 

kodėl būtina keistis, siekianti nustatyti ir nuolat patikslinti tikslus ir strategijas jiems įgyvendinti, 

numatyti ir kontroliuoti pokyčius. 

2019-2020 m.m. lopšelyje-darželyje veikia trys ankstyvojo, penkios ikimokyklinio 

ugdymo(si)  ir viena priešmokyklinio ugdymo(si) grupė.  

 Dauguma įstaigą lankančių vaikų auga mišriose, daugiakalbėse šeimose, skirtinga jų 

socialinė patirtis. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programa ,,Aukime kartu“   atspindi įstaigos 

geografinę padėtį,  tėvų(globėjų) ir pedagogų lūkesčius, o svarbiausia – atitinka čia lankančių 

vaikų įvairius poreikius: saugiai jaustis, būti mylimiems, judėti, žaisti, kurti, pažinti, 

eksperimentuoti.  

 Lopšelyje-darželyje dirba  patyrę, rūpestingi, darbštūs, atsakingai savo pareigas 

atliekantys žmonės, kuriuos vienija bendras siekis – pastebėti kiekvieną ugdytinį, padėti 

pastarajam patirti sėkmę,  jaustis saugiam, laukiamam ir mylimam.  

Mokytojai, siekdami  kompetentingo, produktyvaus ir kokybiško darbo, nuolat kelia 

profesinę kvalifikaciją, įgyja naujų kompetencijų ar maksimaliai  plečia jau turimas.  

Lopšelio-darželio ,,Pelėdžiukas“ ugdymo grupės visada atviros vaikams ir jų 

tėveliams(globėjams).  

Mokytojai nuolat tobulina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso 

stebėseną, vertinimo sistemą. 
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Sukurtas įstaigos ikimokyklinuko individualaus ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų  

vertinimo aprašas, tačiau būtina nuolatinė jo korekcija: numatomos tobulintinos kompetencijų 

sritys, papildymai. 

31% 3-6 metų vaikų turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų, todėl  didelis dėmesys 

skiriamas komunikavimo kompetencijai ugdyti bei vaikų socializacijai. Ugdytiniams, turintiems  

specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama logopedo pagalba, papildomai konsultuojami 

tėvai(globėjai). 

Įstaigoje veikia budinti grupė. Kiekvienais mokslo metais jos darbo laikas numatomas 

pagal įstaigos finansines galimybes. Organizuojama neformaliojo ugdymo(si) veikla, skirta 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. 

Įstaigos mokytojai stengiasi kurti savitą ir originalią instituciją. Lopšelis-darželis 

,,Pelėdžiukas“ puoselėja savas tradicijas, kurios atspindi ne tik kalendorines ir valstybines 

šventes. Jau dvidešimt šešeri metai įstaigoje organizuojamas teatro festivalis ,,Nusišypsok“, 

tradicinėmis šventėmis tapo: Rudenėlio šventė, ,,Kaziuko“ mugė, Sveikatingumo mėnuo – 

vasaris, Vaikų gynimo diena, Jūros diena, Žolinės ir kt. Organizuojamos netradicinės vaikų, jų 

tėvelių(globėjų) bei mokytojų meninių darbų parodos, meno darbų akcijos. 

Lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“ stengiasi aktyviai integruotis ir į vietos bendruomenę: 

vyksta įvairūs ,,pelėdžiukų“ koncertai  įstaigos bendruomenei, vaikai dalyvauja Vilniaus miesto, 

šalies ir tarptautiniuose renginiuose, projektuose, konkursuose. 

Elektroninėje  svetainėje www.grigiskiupeledziukas.lt pateikiama svarbiausia informacija 

apie  lopšelio-darželio švietėjišką, kultūrinę ir kt. veiklas.  

Įstaiga siekia nuolatinio bendruomenės  tobulėjimo, kad kiekvienas jos narys mokymąsi, 

siekimą ir saviugdą suvoktų kaip savo teisę ir pareigą. 

Įstaigos mokytojai  savo patirtimi dalijasi su Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšeliu-

darželiu ,,Lokiuko giraitė“, Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšeliu-darželiu ,,Rugelis“, 

Grigiškių Kultūros centru, Vilniaus Vaduvos darželiu-mokykla. 

2015 m. sausio mėn.  įstaiga tapo respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos ,,Sveikatos  želmenėliai“ nare. Įstaigos sveikatingumo programos ,,,Aukime judrūs ir 

sveiki“ tikslas - bendromis  mokytojų ir šeimos pastangomis  plėtoti  ugdytinių sveikatos 

kompetenciją, stiprinti vaiko psichines ir fizines galias, aktyviai ir atsakingai formuoti sveikos 

gyvensenos pagrindus, maksimaliai išnaudojant  įvairius resursus. 

http://www.grigiskiupeledziukas/
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Ekonomine, kultūrine ir socialine padėtimi Grigiškės skiriasi nuo kitų Vilniaus miesto 

mikrorajonų, todėl ypač svarbu identifikuoti ugdymo įstaigos išorinės ir vidinės aplinkos 

ypatumus, svarbius lopšelio-darželio strateginiam vystymui. 

  

III. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST MATRICA) 

 

 

VEIKSNIAI 

  

 GALIMYBĖS 

 

GRĖSMĖS 

 

Politiniai-

teisiniai 

 

-Šiame naujų pokyčių amžiuje   

būtina domėtis ES patirtimi, 

naudotis jos turimais sukauptais 

švietimo resursais. 

-Esminiai dokumentai, 

reglamentuojantys lopšelio-

darželio veiklą, yra: 

LR Švietimo pakeitimo įstatymas 

(2011m.), 

Vaiko teisių konvencija, 

LR Vyriausybės patvirtinta 2017-

2020 m. programa,  

Valstybinės švietimo strategijos 

nuostatos 2013-2022 m.,  

Vilniaus miesto savivaldybės 

strateginis švietimo planas 2010-

2020 m.  

-Šie dokumentai kelia vis naujus 

reikalavimus kiekvienai ugdymo 

įstaigai bei kiekvienam 

visuomenės nariui. Labai svarbu 

plėsti ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas, mažinant socialinę 

atskirtį, suteikiant galimybę 

taikyti įvairius ugdymo modelius, 

atsižvelgiant į tėvų (globėjų) 

poreikius. Įstaiga sėkmingai teikia 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas, veikia 

nuolatinės švietimo kaitos 

sąlygomis, kurias lemia procesai, 

vykstantys Lietuvos Respublikoje 

bei Europos sąjungoje. 

      

 

-Švietimo politikos kaitos strategija 

per menkai siejama su kitų 

ekonominių bei socialinių reformų 

strategijomis, nepakankama valstybės 

ir savivaldybės švietimo politikos 

dermė. 

-Nepakankamai modernizuotas 

mokytojų rengimas. Įstaigos 

bendruomenė negeba įsigilinti ir 

suvokti visų reikalavimų, naujų 

tvarkų, dokumentų, susijusių su 

pokyčiais darbe; patiriamas 

diskomfortas, psichologinė įtampa, 

kurie turi pėdsakų ir ugdymo 

rezultatams. 
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Ekonominiai -Švietimo finansavimas priklauso 

nuo konkrečios ekonominės 

būklės šalyje. Švietimo ugdymo 

įstaigų veiklą įtakoja bendrieji 

Lietuvos ekonominiai rodikliai. 

-Mokytojų darbo užmokesčio 

padidinimas padės įstaigoje 

išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus 

ir pritraukti daugiau jaunų 

specialistų. 

 -Įstaigos dalyvavimas ES bei 

savivaldybės finansuojamuose 

projektuose gali suteikti galimybę 

pagerinti lopšelio-darželio 

materialinę ir intelektualinę bazę, 

atnaujinti pastatų techninę būklę, 

efektyviau keisti lopšelio-darželio 

aplinką. 

-Turimų lėšų pakaks ugdymo 

planui realizuoti, darbuotojų 

kvalifikacijai kelti, įsigyti ugdymo 

priemonių. 

 

-Lopšelio-darželio darbuotojai neturi 

įgūdžių rengiant paraiškas 

finansuojamiems projektams. 

-Mokymo lėšų bei savivaldybės 

skiriamų lėšų  pakanka tik mokytojų 

atlyginimams, socialiniam draudimui, 

lopšelio-darželio valdymui,  

pedagoginei- psichologinei pagalbai.  

Šios lėšos padeda tik išlaikyti 

švietimo įstaigą, bet ne ją atnaujinti ir 

modernizuoti. 

 

Socialiniai- 

demografiniai 

 

-Įstaigos veiklai, strateginio plano 

krypčiai turi įtakos bendroji 

Lietuvos socialinė politika, jos 

būklė, gyvenamosios teritorijos 

socialiniai veiksniai.  

-Gali padidėti migrantų vaikų 

skaičius įstaigoje. Gali sumažėti 

arba padidėti  socialinės rizikos 

šeimų ir jose augančių vaikų.  

-Gimstamumo didėjimas arba 

mažėjimas gali sąlygoti vaikų 

skaičiaus augimą arba mažėjimą 

ugdymo įstaigoje.  

 

 

-Grupėse dirba dalis mokytojų be 

pedagoginio išsilavinimo, nes sunku 

rasti darbuotoją, turintį  tinkamą 

išsilavinimą. 

-Didėja vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, skaičius, todėl  

ne visada gali būti užtikrinta tinkama 

šių vaikų integracija bei     maksimali 

pagalba dėl specialistų (mokytojų 

padėjėjų)  ir reikiamų  korekcijos 

priemonių trūkumo.  

-Gyventojų emigracija sukelia vaikų, 

paliktų be priežiūros, skaičiaus 

augimą ir teisėto globėjo problemas. 

-Gali kilti problemų su kitataučių 

vaikų ugdymu, nes mokytojai nemoka 

užsienio kalbų. 

 

 

Technologiniai 

 

-Šalyje pastebimas visuomenės 

kompiuterinio raštingumo 

augimas: įmonėse, valstybinėse 

įstaigose, diegiama  vis daugiau 

elektroninių paslaugų.  

 

-Nėra planingo lėšų technologiniams-

inovaciniams veiksniams gerinti, 

paskirstymo.   Trūksta aiškios 

inovacijų ir technologijų diegimo 

politikos.  
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-Naujų šiuolaikinių technologijų 

įsigijimas ir panaudojimas 

pagerins ugdymo įstaigos darbo 

kokybę.         Nuosekliai 

tobulinant mokytojų informacinio 

raštingumo kultūrą, gerės ugdymo 

įstaigos darbuotojų kompiuterinis 

raštingumas, kurio pagalba jie 

galės siekti tobulėjimo ir 

prisitaikymo dirbti naujomis 

technologijomis. 

 

-Neracionalus informacinių 

technologijų naudojimas kelia grėsmę 

ugdytinių sveikatai. 

 

Edukaciniai 

 

-Atsiras didesnė mokymo 

programų įvairovė. Ugdymo 

įstaigos mokytojai galės lengviau 

pasirinkti ir pritaikyti vieną ar kitą 

programą. Didės programų 

pasiūla gabiems vaikams. Įstaiga 

galės pasikviesti į pagalbą 

specialistų specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymui ir pagalbai bei 

palengvins darbą mokytojams, 

suteikiant galimybę daugiau 

dėmesio skirti kitiems 

ugdytiniams. 

-Didės tėvų(globėjų) atsakomybė 

už vaikų ugdymą(si), už jų  

į(si)traukimo į vaikų ugdymo 

procesą įstaigoje svarbą. 

-Mokymasis bendradarbiaujant su 

savo profesinės veiklos 

kolegomis, kitomis švietimo 

institucijomis  taps  kaip viena iš 

efektyviausių praktinių 

kvalifikacijos tobulinimo formų. 

 

 

-Tėvų(globėjų) užimtumas sudaro 

dideles kliūtis siekiant organizuoti 

tėvų(globėjų) švietimą, jų aktyvų 

dalyvavimą švietimo įstaigos 

gyvenime. 

-Įstaigos aplinka nepilnai pritaikyta 

vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių. 

-Nepakankama mokytojų patirtis ir 

gebėjimai dirbant su vaikais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

IV.VIDINĖ ANALIZĖ 

 

1.Valdymo struktūra. 

Lopšelio-darželio administracija (žr. 1 lentelę):  

                   1 lentelė 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigybė  

1. Rita Prevelienė Direktorė 
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2. Sigita Urbanavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

3. Rita Alenovič Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

5. Ana Cibulskienė Vyr. buhalterė  

 

 

Lopšelyje-darželyje ,,Pelėdžiukas“ veikia šios savivaldos institucijos: 

 

-Įstaigos taryba. Įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, sudaryta iš mokytojų ir 

tėvų(globėjų) svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai 

nagrinėti ir spręsti. Įstaigos taryba numato lopšelio-darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, 

inicijuoja šeimos ir įstaigos bendradarbiavimą, svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja 

jų paskirstymą, analizuoja ir kontroliuoja įstaigos finansinę veiklą; teikia siūlymus dėl lopšelio-

darželio darbo tobulinimo, saugių darbo ir ugdymo sąlygų sudarymo, talkina formuojant 

materialinius ir intelektinius išteklius. 

 

-Mokytojų taryba. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija. Ją 

sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi dirbantys mokytojai. Mokytojų 

taryba aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, 

analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus, analizuoja 

veiklos ir ugdymo programų realizavimą ir t.t. 

 

-Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, kuri 

teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, 

atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus, 

svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams.  

 

-Vaiko gerovės komisija koordinuoja pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimą ir 

prevencinę veiklą lopšelyje-darželyje, nagrinėja vaikų elgesio, bendravimo, nesusiformavusių 

gebėjimų problemas, priima sprendimus, padedančius vaikui ugdytis visaverčio gyvenimo 

įgūdžius, renka ir apibendrina informaciją iš grupės mokytojų, pagalbos specialistų, tėvų(globėjų) 

(globėjų, rūpintojų), vaiko, padeda priimti sprendimus dėl pagalbos priemonių vaikui skyrimo, 

analizuoja vaikų tarpusavio santykių, mokytojų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymus 
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mokytojams dėl šių santykių gerinimo, siūlo tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi 

poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 

 

Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas (žr. schemą ,,Įstaigos struktūros modelis). 

 

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ įstaigos struktūros modelis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

  

 

 

DIREKTORIUS, A-2 

Meninio ugdymo 

pedagogas, A-2 

Įstaigos taryba 
Vyr. Buhalteris, A-B Mokytojų taryba Sekretorius, C 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 

IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI, A-2 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 

ŪKIO REIKALAMS, A-2 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojas A-2 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas A-2 

Logopedas, A-2 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėjas, C 

 IT specialistas, A2 

 

Pastatų prižiūrėtojas, C 

Virėjas, C 

Valytojas, D 

Sandėlininkas, C 

 

Kiemsargis, D 

Sargas, D 

Dietistas, sveikatos priežiūros 

specialistas, A-2 

Skalbėjas, D 
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2. Žmogiškieji ištekliai. 

2.1.  Ugdytiniai: 

- Vaikai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse komplektuojami pagal 

Vilniaus miesto savivaldybės centralizuotą vaikų priėmimo į darželius sistemą.  

- Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. įstaiga veikė kaip darželis-mokykla ,,Pelėdžiukas“. 2017-

2018 m.m. įstaigą lankė 260 vaikų: penkiose pradinėse klasėse mokėsi 114 mokinių, 

ikimokyklinio ugdymo 6 grupes lankė 124 vaikai, 1 priešmokyklinio ugdymo grupę – 

22 vaikai.  

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos įvyko įstaigos struktūros pokyčiai ir Vilniaus 

savivaldybės mokykla-darželis ,,Pelėdžiukas“ tapo Vilniaus savivaldybės lopšeliu-

darželiu ,,Pelėdžiukas“, visi pradinių klasių mokiniai buvo perkelti į Vilniaus 

savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnaziją. 

2018-2019 m.m. buvo sukomplektuotos 8 grupės: 3 ankstyvojo amžiaus grupės (51 

vaikas), 4 ikimokyklinio ugdymo grupės (85) ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė 

(24). Įstaigą lankė 160 vaikų. (žr. Diagramą). 

2019-2020 m.m. sukomplektuotos 9 grupės: 3 ankstyvojo amžiaus grupės (43),  

5 ikimokyklinio ugdymo grupės (99)  ir  viena priešmokyklinio ugdymo grupė (26). 

Įstaigą lanko 168 vaikai. (žr. Diagramą). 

- Turime galimybę atidaryti dar dvi ikimokyklinio gydymo grupes, bet reikia 

suremontuoti buvusių pradinių klasių patalpas. (1992 m. jos buvo pritaikytos pradinių 

klasių mokiniams ir panaikintos sanitarinės patalpos – nėra prausyklų ir tualeto 

patalpų, pritaikytų ikimokyklinio amžiaus vaikams). 
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Diagrama. 

 

 

(Diagramoje pateikiami dvejų paskutinių mokslo metų (2017-2018, 2018-2019) duomenys). 

2.2. Tėvai(globėjai).  

Vienas svarbiausių siekių – užtikrinti sąveiką tarp mokytojo, vaiko ir šeimos. 

Lopšelio-darželio tikslas įtraukti tėvus(globėjus) į įstaigos gyvenimą, kad jie būtų ne svečiai, o 

jos gyvenimo dalyviai. Ikimokyklinė įstaiga, bendraudama su šeima, siekia tokių tikslų: 

supažindinti šeimą su vaiko gyvenimo darželyje ypatumais; konsultuoti tėvus(globėjus) 

pedagogikos ir psichologijos klausimais;  susipažinti su šeimos gyvenimo būdu ir drauge ieškoti 

bendrų ugdomojo poveikio vaikui priemonių.  

Dauguma tėvų(globėjų) noriai įsijungia į ugdomąjį procesą ir bendrų sprendimų 

priėmimą, aktyviai dalyvauja kuriant saugią, vaikų poreikiams pritaikytą aplinką, teikia siūlymus 

dėl įstaigos veiklos organizavimo ir gerinimo. Tėvų(globėjų) atstovai dalyvauja lopšelio-darželio 

savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, gauna informaciją apie vaiko ugdymo(si) 

sąlygas ir rezultatus. Tėvai(globėjai) bendradarbiauja su lopšelio-darželio darbuotojais, padeda 

sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei raidai. Nustatyta 

tvarka moka už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje. 

              Įstaigoje įdiegta tėvų informavimo tvarka apie vaiko pasiekimus ir pažangą leidžia 

jiems dalyvauti ugdymo procese ir kartu su mokytojais individualiai derinti tolesnio ugdymo(si) 

kryptis. Vaikų pasiekimai nuolatos stebimi, fiksuojami, aptariami ir pristatomi ugdytinių 
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tėvams(globėjams). Du kartus metuose vyksta ,,Tėvų savaitės“, kurių metu tėvai(globėjai) yra 

supažindinami su vaiko pasiekimais, aptariama vaikui reikalinga pagalba.  

2.3. Mokytojai. 

Vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo mokytojams – suprasti vaikus, 

atpažinti jų poreikius, individualizuoti jų ugdymą(si), t.y. kurti kiekvieno vaiko individualumą 

atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas. 

            Mokytojai tinkamai organizuoja ugdymo procesą, priima pokyčius, ieško naujų ugdymo 

formų ir metodų kokybei tobulinti, siekia įstaigos prioritetų, tikslų įgyvendinimo. Mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją, tobulinasi bei dalijasi darbo 

patirtimi dalyvaudami konferencijose, mokymuose ir seminaruose, įvairiuose ilgalaikiuose ir 

trumpalaikiuose projektuose.  

Įstaigoje dirba 22 mokytojai. Jie yra atviri naujovėms, siekia jas pritaikyti savo darbe.  

Pedagoginių darbuotojų skaičius didėja, nes nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio grupėse 

pradėjo dirbti po du pedagogus. 45%   mokytojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą,  18%    

pedagogų turi aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. (žr. 2 lentelę). Du mokytojai turi nebaigtą 

aukštąjį išsilavinimą. Kiti planuoja baigti perkvalifikavimo studijas Vilniaus kolegijos 

pedagogikos fakultete. 

59% mokytojų turi mokytojo ir vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1 

mokytojas (logopedas) turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Kiti mokytojai taip 

pat skatinami siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.  

40 % mokytojų turi iki 4 metų pedagoginio darbo patirties. 36 % mokytojų turi daugiau 

nei 15 metų pedagoginio darbo patirties. (žr.  4 lentelę). Jauniems mokytojams skiriami 

mentoriai– įstaigoje dirbantys kvalifikuoti, didesnę patirtį turintys mokytojai. Jie konsultuoja, 

teikia pagalbą, atlieka profesinę priežiūrą, padeda integruotis į įstaigos bendruomenę. 

45% mokytojų yra vyresnio amžiaus (50-64 m.). Todėl kyla poreikis jaunų specialistų 

pritraukimui į įstaigą. 
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2 lentelė. ,,Mokytojų išsilavinimas“    

  

 

Pedagoginiai  

darbuotojai 

Įgytas išsilavinimas 

A
u
k
št

as
is

 

Iš jų: 

 ikimokyklinis 

ugd./pradinis 

ugdymas/kt. 

A
u
k
št

es
n
y
si

s Iš jų: 

ikimokyklinis 

ugd./ 

pradinis 

ugdymas 

Nebaigtas 

aukštasis 

/spec. 

vidurinis 

Direktorius 1 1 0/1/0    

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

1 

 

1 

 

1/0/0 

   

Ikimokyklinio  

ugdymo 

pedagogas 

 

18 

 

7 

 

6/0/1 

 

3 

 

3/0 
 

2/6 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

1   1 1/0  

Logopedas 1 1 0/0/1    

Iš viso 

pedagogų  

22 10 7/1/2 4 4/0 2/6 

 

3 lentelė. ,,Mokytojų kvalifikacija“  

Mokytojas Vyr.mokytojas Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

Neatestuotas 

2 11 1 - 8 

 

 

4 lentelė. ,,Mokytojų darbo stažas“ 

Iki 4 metų Nuo 4 iki 10 metų Nuo 10 iki 14 metų Nuo 15 metų ir daugiau 

9 2 3 8 

 

                             5 lentelė. ,,Mokytojų amžius“      

Pedagogų 

sk./Pedagogų 

amžius(vidurkis) 

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. 

22 / 46 metai 

 

1 1 6 1 3 2 7 1 - 

 

        Lopšelio-darželio kolektyvas – darbštus, kūrybingas ir draugiškas.  
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3. Planavimo sistema. 

Į lopšelio-darželio veiklos planavimą įtraukta visa įstaigos bendruomenė. 

Įstaigos veiklos planavimo struktūrą sudaro lopšelio-darželio strateginis planas, metinis 

veiklos planas; atestacijos programos, Vaiko gerovės komisijos planai, grupių metiniai planai, 

mokytojų metodinės grupės planai. Planams sukurti sudaromos darbo grupės, o atskirais atvejais 

pasiūlymai ir idėjos planams teikiami susirinkimų ir pasitarimų metu. Su strateginiu planu, 

metiniu veiklos planu supažindinama lopšelio-darželio taryba, kuri pristato juos darbuotojams, 

ugdytinių tėvams tėvų susirinkimuose. 

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Aukime 

kartu“. Programos turinys orientuotas į visuminį vaikų ugdymą(si), būtiniausių vaiko poreikių: 

psichinio ir fizinio saugumo, judėjimo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, 

saviraiškos tenkinimą. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą“.  

Planavimo formos ir procedūros nuolat tobulinamos, siekiant kuo daugiau įstaigos 

bendruomenės narių įtraukti į patį planavimo procesą. 

4. Finansiniai ištekliai: 

Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro: valstybės biudžeto ,,Mokymo lėšos“, iš  

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, ugdytinių tėvų mokamos ugdymo lėšos. 

Šios lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas. Materialinės bazės gerinimui bei 

stiprinimuis naudojamos finansinės lėšos, gautos iš paramos (gyventojų pajamų 

mokesčio). 

 Gyventojų 2% pajamų lėšos, skirtos įstaigai (žr. 6 lentelę):              6 lentelė  

 

Metai 

 

Lėšų suma (Eur) 

2017 4589.33 

2018 4452.21 

2019 4507.65 

 

Lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas“ – finansiškai savarankiška biudžetinė įstaiga, 

turinti galimybę lanksčiau naudoti materialines lėšas; įstaigos finansinė apskaitos sistema atitinka 

statistikos ir švietimo sistemos reikalavimus. 
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Bendruomenės nariai dalyvauja, planuojant lėšas ir nuolat informuojami apie jų 

panaudojimą. Įstaigoje veikia Viešųjų pirkimų komisija, jos taisyklės paskelbtos internetinėje 

svetainėje. 

Ataskaitos apie gautų lėšų veiksmingą ir tikslingą panaudojimą teikiamos įstaigos 

bendruomenei, įstaigos tarybai. 

5. Ryšių sistema. 

Lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas“ bendrauja ir bendradarbiauja su: 

- Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, Vilniaus vaiko raidos centru, Vilniaus 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo  tarnyba. Kartu sprendžiamos vaikų ugdymo, 

saugumo, sveikatos problemos, ieškoma būdų, kaip padėti vaikui, jo šeimai. 

- Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija, Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

pradine mokykla, Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija, Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių lopšeliu-darželiu ,,Lokiuko giraitė“, Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

lopšeliu-darželiu ,,Rugelis“, Vaduvos darželiu-mokykla, Vilniaus lopšeliu-darželiu 

,,Aušrelė“.  Dalyvaujama bendruose projektuose, šventėse, mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, seminaruose, vyksta dalijimasis patirtimi. 

- Grigiškių kultūros centru, Grigiškių meno mokykla, Vilniaus Centrinės bibliotekos 

filialu Grigiškių biblioteka. Vyksta bendri muzikiniai projektai, susitikimai. 

- Grigiškių parapijos namais. Grigiškių klebonas dalyvauja kalėdinėse, adventinėse 

popietėse, mokslo metų pradžios ir pabaigos šventėse. 

 

V. VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

 

  Lopšelio-darželio bendruomenė, siekdama tobulinti įstaigos veiklą ir kokybiškai 

ugdyti bei auklėti jaunąją kartą, įsivertina savo veiklą. Veiklos įsivertinimas įstaigoje atliekamas 

remiantis patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo ministro 2015-07-22 įsakymu Nr. ISAK-1557. 

                   Atliekant vidinį įsivertinimą 2019 m. geriausiai įvertintos dvi sritys: ,,Vaiko 

ugdymas ir ugdymasis” (2 sritis) ir ,,Mokyklos valdymas” (6 sritis). Silpniausiai įvertintos sritys: 

,,Vaiko ugdymosi pasiekimai” (3 sritis) ir ,,Parama ir pagalba vaikui, šeimai” (4 sritis). 

         2019 m. spalio mėnesį išanalizuoti ir aptarti  ,,plačiojo” veiklos įsivertinimo  

rezultatai. Įvertinus vidaus ir išorės veiksnius ir atsižvelgus į gautus veiklos įsivertinimo 
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rezultatus bei numatytus naujus sėkmės rodiklius, buvo parengtas 2020-2024 m. strateginis 

veiklos planas.  

 

STIPRIOSIOS IR SILPNOSIOS UGDYMO ĮSTAIGOS PUSĖS  

(REMIANTIS VIDINIO ĮSIVERTINIMO REZULTATAIS) 

 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 

ETOSAS 

 

1. Mokyklos vertybės. 

2. Mokyklos įvaizdis. 

3. Mokyklos vidaus ir 

išorės ryšiai. 

Įstaigos bendruomenės veikla pagrįsta 

bendradarbiavimu, pagarba, 

atsakomybe, pasitikėjimu ir pagalba, 

ugdomas pilietiškumas, puoselėjama 

etninė kultūra. 

 

Lopšelyje-darželyje, atsižvelgiant į 

bendruomenės narių poreikius,  

puoselėjamos kultūrinės vertybės 

derinasi  su vaiko kultūrinių, 

pažintinių, socialinių įgūdžių 

formavimu(si). Tinkamai kuriama 

organizacijos kultūra: dauguma įstaigos 

bendruomenės narių dalyvauja tariantis 

dėl vertybių, elgesio normų, tradicijų 

puoselėjimo. 

 

Sukurti simboliai: ,,Pelėdžiuko“ 

himnas, vėliava.     Lopšelio-darželio  

interneto svetainėje pateikiama 

informacija  apie įstaigos viziją, misiją, 

prioritetus, bendruomenę,   įvairias 

veiklas. Interneto svetainėje esanti 

informacija  įdomi ir naudinga ne tik 

ugdytiniams, mokytojams bet ir 

tėveliams(globėjams) – pateikiama 

aktuali informacija ugdymo bei kitais 

įstaigos gyvenimo klausimais. 

Pagal galimybes puoselėjama ir 

kuriama saugi, funkcionali aplinka. 

 

Įstaigos tarybos susirinkimuose 

svarstomi tėvų(globėjų) pageidavimai, 

aptariami organizaciniai aspektai. 
Rūpinamasi kiekvieno lopšelio-darželio 
bendruomenės nario saugumu, siekiama 
sudaryti palankias darbo sąlygas.  
 

Nepakankamas ryšys su 

kitomis ugdymo įstaigomis 

dalijantis gerąja darbo 

patirtimi, organizuojant 

įvairius renginius, 

tėvų(globėjų) įtraukimas į 

meno projektus, akcijas.  

 

Nepakankamai skiriama 

dėmesio vaikų sveikos 

gyvensenos ir sveikatos 

stiprinimo įgūdžių ugdymui, 

vaikų kultūrai. 

 

Įvykus įstaigos struktūros 

pokyčiams (darželiui-

mokyklai tapus lopšeliu-

darželiu, 2018 m. rugsėjo 1d.) 

pakito įstaigos mikroklimatas, 

pasikeitė kolektyvas, atėjo 

daug naujų darbuotojų. 

Reikia ieškoti naujų 

mikroklimato stiprinimo 

būdų, atnaujinti tarpusavio 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 
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Ugdymo įstaigos ryšiai su švietimo ir 

kitomis institucijomis įvairūs, tikslingi, 

efektyvūs: atvykę svečiai sutinkami 

pagarbiai ir kultūringai, darbuotojai yra 

pasirengę suteikti reikiamą informaciją 

ir pagalbą.  

 

Ugdytinių tėvai(globėjai) įvairiomis 

formomis įtraukiami į veiklą: 

mokytojai telkia tėvų(globėjų) 

bendruomenę, rengia individualius 

pokalbius, informuoja apie renginius, 

vaikų pasiekimus.  

 

Tėvai(globėjai) gali kreiptis pagalbos į 

mokytojus ar lopšelio-darželio 

vadovus.  

 

Siekdamas užtikrinti ugdytinių 

mokymosi tęstinumą, lopšelis-darželis 

bendradarbiauja su kitomis ugdymo 

įstaigomis, dalyvauja šių įstaigų 

organizuojamuose renginiuose, 

kvalifikacijos kėlimo seminaruose.  

       

 

VAIKO UGDYMAS 

IR UGDYMASIS 

 

1. Ugdymo turinys. 

2. Ugdymo(si) turinio 

ir procedūrų 

planavimas. 

3. Ugdymo(si) proceso 

kokybė. 

4. Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas 

ugdymo procese. 

Organizuojant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo procesą, 

daug dėmesio  skiriama pasirinktų  

ugdymo(si) prioritetų įgyvendinimui. 

 

Ugdymo turinio  planavimas, aplinkos 

kūrimas, jos modeliavimas atspindi 

prioritetų įgyvendinimą.  

 

Mokytojai ugdymo procesą  planuoja 

nuosekliai, vadovaudamiesi   

ugdymo(si) programomis,  LR švietimo 

strategijomis, ugdytinių individualiais 

pasiekimais. 

 

Įstaigoje nustatyta programų kūrimo, 

aptarimo, derinimo,   tvirtinimo 

sistema. Rengiant programas, 

planuojant veiklą, bendradarbiauja visi  

mokytojai, administracija, 

tėvai(globėjai). 

 

Ugdomosiose  veiklose  siekiama  

Veiklose stebimas aktyvių 

metodų, įvairesnių darbo 

formų taikymo trūkumas, 

įgūdžių stoka darbo grupėse, 

neišnaudotos   informacinių 

technologijų taikymo 

veiklose galimybės, veiklų 

metu nesiekiama 

informacinių šaltinių 

įvairovės. 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo(si) 

procesą apsunkina vaikų, 

atėjusių iš daugiakalbių 

šeimų, grįžusių iš užsienio, 

įtraukimas į ugdomąją veiklą. 

Mokytojams trūksta įgūdžių 

dirbant su vaikais, turinčiais 

specialiųjų poreikių. 

Dalies tėvų(globėjų) 

vertybinės nuostatos 

nesutampa su ugdymo 
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vaiko savarankiškumo,   individualių 

pažintinių  poreikių  ir interesų 

tenkinimo, saugumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių kūrimo, 

sveikatos stiprinimo, jos puoselėjimo, 

nepažeidžiant svarbiausių ugdytinių 

fizinių ir psichinių suvokimo 

galimybių, siekiant abipusės  dalyvių 

sąveikos, supratimo, palaikymo ir 

darnaus bendradarbiavimo. 

 

Siekiant užtikrinti aukštą ugdymo 

kokybę, mokytojai tobulina savo 

profesinę kompetenciją, yra aprūpinami 

naujomis mokomosiomis priemonėmis.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių  ugdomosiose  veiklose 

stengiamasi  individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo turinį,  siekiama 

ugdytinių savarankiškumo,  sąmoningo 

mokymosi, pagalbos vienas kitam 

suteikimo, savęs vertinimo ir 

įsivertinimo.  

 

Ugdymo procesas organizuojamas 

įvairiais būdais ir metodais, kurie   

atitinka ugdymo turinio numatytus 

tikslus, uždavinius (grupės veikla, 

pramoga, eksperimentai, projektai, 

stebėjimai, pokalbiai, diskusijos ir kt.). 

Grupėse atliekamos savaitinės  veiklos 

refleksijos padeda labiau pastebėti  

vaikų pasiekimus ir tobulintinas sritis. 

 

Tėvai(globėjai) skatinami dalyvauti 

susirinkimuose, šventėse, įtraukiami į 

ugdymo procesą, iškart sprendžiamos 

iškilusios problemos, aptariami 

ugdymo tikslai. 

įstaigos vertybėmis Vyrauja 

tėvų(globėjų)  pasyvumas 

dalyvaujant  bendruomenės 

gyvenime, domėjimasis vaiko 

daroma pažanga. 

   

Yra šeimų, kurioms trūksta 

pozityvios tėvystės įgūdžių. 

Trūksta mokytojų, turinčių 

ikimokyklinį išsilavinimą.  

 

    

     

      

 

VAIKO 

UGDYMO(SI) 

PASIEKIMAI 

 

1. Vaiko raidos ir 

pasiekimų vertinimas. 

2. Vaiko pasiekimų 

Mokslo metų pradžioje grupėse 

išsiaiškinami vaikų poreikiai, 

gebėjimai, pasirenkami prioritetai. 

 

Ikimokyklinio,  priešmokyklinio 

ugdymo(si) pasiekimai vertinami 2 

kartus per metus (rudenį ir pavasarį): 

ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų 

individualaus ugdymo(si) pažangos ir 

Vertinimo informacija apie 

daromą vaiko pažangą 

nenaudojama mokymo 

tolesniam mokymo(si) 

planavimui. 

 

Mokytojų metodinėje grupėje 

nėra susitarimų apie 

kasdienio vertinimo ir 
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kokybė. pasiekimų  apraše. 

 

Grupėse kaupiami  įvairūs  vaikų 

darbai. 

 

Organizuojamos ,,Tėvų savaitės“ 

tėveliams(globėjams). Jie 

supažindinami su vaikų pasiekimais, 

sunkumais, grupėse kaupiamais vaikų 

darbų aplankais. 

 

Kasdieniame darbe daugiausia dėmesio  

skiriama formuojamajam vertinimui. 
Vertinimas kaip informavimas yra 
vienas iš įstaigos veiklos privalumų.  
 
Ugdytinių pažangos pokyčiai aptariami 
Mokytojų tarybos posėdžiuose, 
analizuojami tėvų(globėjų) 
susirinkimuose.  
       

 

įsivertinimo būdus bei 

formas. 

 

Esant dideliam ugdytinių 

skaičiui grupėse  kartais 

sunku individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo 

procesą.  

 

Įvairūs vertinimo metodai ir 

jų formos ne visada padeda 

ugdytiniams bei ugdytinių 

tėvams susidaryti vaizdą apie 

pasiekimus. 

 

Ne visi ugdytinių 

tėvai(globėjai) domisi 

mokyklos bendruomenės 

gyvenimu, vaikų pažanga.  

 

 

PARAMA IR 

PAGALBA VAIKUI, 

ŠEIMAI 

 

1. Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas. 

2. Vaiko poreikių 

tenkinimas. 

3. Parama ir pagalba 

šeimai. 

Lopšelyje-darželyje vyrauja šilti, 

draugiški, bendradarbiavimu ir  abipusiu 

supratimu  paremti tarpusavio santykiai.      

Daug dėmesio skiriama mokymo(si) ir 

gyvenimo ryšiui. 
 

Įstaigoje veiksmingai veikia Vaiko 

gerovės komisija (toliau - VGK), 

kiekvienas narys žino savo pareigas ir 

atsakingai jas vykdo, nuolat bendrauja 

ir bendradarbiauja, vykdo tiriamąją 

veiklą. 

 

Lopšelio-darželio priešmokyklinio 

ugdymo grupės aktyviai dalyvauja 

tarptautinėje socialinių įgūdžių 

prevencijos programoje ,,Zipio 

draugai“, grupių ugdymo turinyje 

įgyvendina prevencines programos 

(,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“, ,,Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programa“). 

 

Įstaigos mokytojai  ir visas personalas 

nedelsdami reaguoja į gautą 

Trūksta mokytojų, turinčių 

ikimokyklinį išsilavinimą. 

 

 Ugdytinių tėvai(globėjai) ne 
visada sutinka su Vaiko 
gerovės komisijos siūlymais, 
sprendimais -   ugdytiniams 
nėra galimybės suteikti 
reikiamą pedagoginę-
psichologinę pagalbą, padėti 
įveikti iškilusius sunkumus, 
problemas. 
  
Tėvų(globėjų) dalyvavimas 
švietėjiškuose renginiuose. 
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informaciją apie ugdytinių saugumo, 

emocinius ir socialinius poreikius.  

 

Dauguma tėvų(globėjų) sudaro vaikui 
sveikas ir saugias gyvenimo bei 
mokymosi sąlygas, bendrauja su 
mokytojais, vadovais, sprendžiant 
vaiko ugdymo klausimus.  
 
Psichologinę pagalbą ugdytiniams 
teikia mokytojai. Tėvai(globėjai), kurių 
vaikai turi psichologinių, asmenybės 
raidos, ugdymo(si) sunkumų,  
nukreipiami į Vilniaus pedagoginę 
psichologinė tarnybą specialistų 
konsultacijoms.  
 

Lopšelyje-darželyje gerai žinomas, 

nuolat stebimas bei analizuojamas  

ugdytinių socialinis kontekstas, ypač 

tų, kurie auga socialinės rizikos 

šeimose. 

 

Logopedė teikia individualias 

konsultacijas mokytojams. 

Logopedinės pratybos organizuojamos 

55 įstaigą lankantiems vaikams. 

Įstaigoje ugdomi 6 vaikai, turintys 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių.  

 

Grupių stenduose nuolat talpinama ir 

atnaujinama įvairi  informacija apie 

vaikų ugdymą(si), amžiaus tarpsnių 

ypatumus. Ji skiriama tėvų(globėjų) 

pedagoginiam švietimui.    

 

Lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje  pateikiama įvairi 

informacija apie įstaigos gyvenimą.  

      

 

IŠTEKLIAI 

 

1. Personalo politika. 

2. Materialinė aplinka. 

3. Finansiniai ištekliai 

Lopšelio-darželio vizija bei misija 
talpinamos mokyklos interneto 
svetainėje, skelbiamos grupėse. 
 
Darbuotojų teises ir pareigas 
reglamentuoja pareiginiai aprašai, 
patvirtinti lopšelio-darželio vadovo. 
 
Įstaigoje siekiama demokratiško 

Nepakankamai kokybiška 

kvalifikacijos tobulinimo 

strategija.  Ne visi įstaigoje 

dirbantys mokytojai 

suinteresuoti siekti aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos (tik 

vienas mokytojas-

metodininkas), trūksta 
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valdymo. Prieš priimdami sprendimus, 
vadovai išklauso visų bendruomenės 
narių nuomonę: tariasi su Įstaigos 
taryba (ją  sudaro 9 nariai, kurie renkasi 
kelis kartus per metus,  teikia savo 
siūlymus, tvirtina ugdymo programas, 
tvarkas, susipažįsta su įstaigos 
finansinėmis ataskaitomis, teikia 
siūlymus įvairiais klausimais darbo 
grupėms), su mokytojų metodine 
grupe, Vaiko gerovės komisija. 
 
Reguliariai vertinama pedagogų 
profesinė veikla. Skatinamas nuolatinis 
profesinis tobulėjimas, kvalifikacijos 
kėlimas. 
 

Aptarnaujantis personalas veiksmingai 

dalyvauja organizuojant ugdymo 

procesą. 

 

Lopšelyje-darželyje siekiama darnaus 

dialogo  su  vaiko šeima, todėl   

išklausoma ir gerbiama jų nuomonė. 

 
Sporto, muzikos salės bei 3 grupių 
erdvės suremontuotos. Pagal turimas 
lėšas pakankamai dažnai atnaujinamos 
metodinės priemonės: logopedo 
kabinetas, sporto ir muzikos salės 
aprūpinti būtiniausiomis metodinėmis 
priemonėmis.           Visos grupės turi 
kompiuterius bei multimedijos 
komplektus. Yra tuščių buvusių 
pradinės mokyklos klasių patalpų, 
kurių erdvės panaudojamos būrelių 
veiklai, mokytojų susirinkimams, 
kvalifikacijos kėlimo seminarams, 
edukacinei vaikų veiklai. 
 
Lopšelio-darželio virtuvėje kiekvieną 
dieną gaminamas šviežias maistas 
pagal Vilniaus visuomenės sveikatos 
centro 2019 m. patvirtintą tausojantį 15 
dienų valgiaraštį, kurį parengė UAB 
,,Sanus cibus” dietologai. Vaikai gali 
maitintis 3 kartus: pusryčiauti, pietauti, 
vakarieniauti. 
 

lyderių. 

 

Maksimaliai nėra 

išnaudojami turimi 

informacijos šaltiniai, 

metodinės priemonės, silpnai 

diegiama IKT. 

 

Lopšelis-darželis pageidautų 

turėti pagalbos vaikui pilną 

specialistų komandą 

(psichologą, socialinį 

pedagogą). 

 

6-ioms grupėms reikalingas 

vidaus patalpų remontas 

(ypač nusidėvėję grupių 

sanitariniai mazgai).  

 

Buvusiose 3 pradinių klasių 

patalpose negalima įkurti 

darželio grupių, nes jose nėra 

sanitarinių mazgų (tualetų, 

prausyklų).  
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Metodiniame kabinete sukaupta daug 
grožinės, metodinės, mokomosios 
literatūros vaikams ir pedagogams, 
gausu mokomųjų priemonių: knygų, 
plakatų, žemėlapių. 
 
Lopšelio-darželio administracija 
biudžeto lėšas tvarko pagal 
savivaldybės ir valstybės 
reglamentuotą tvarką, numatydama 
biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų 
panaudojimo prioritetus, atsižvelgia į 
bendruomenės poreikius ir siūlymus. 
Lėšų skirstymas ir panaudojimas yra 
skaidrus, viešas, skelbiamas įstaigos 
tarybos posėdžiuose, Mokytojų tarybos 
posėdžiuose.  
 
Ugdymo įstaigos lėšos skirstomos 
racionaliai. 

 

  

VI. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 

Mokyklos stipriosios pusės 

 

Mokyklos silpnosios pusės 

1. Įstaigoje dirba atsakingi mokytojai. Jiems 

suteikta  galimybė dirbti laisvai, kūrybingai.  

2. Įvykus įstaigos struktūros pokyčiams, į 

kolektyvą priimta daug naujų darbuotojų, kurie 

pateikė naujų idėjų, pasiūlymų. 

3. Darnus mokytojų komandinis darbas. 

4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų gebėjimai ugdomi, remiantis pagal 

,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašą“ atnaujinta įstaigos programa ,,Aukime 

kartu“ (2017 m.)  ir Priešmokyklinio ugdymo 

programa.  

5. Susiformavę ir puoselėjamos gražios ir 

tvirtos  įstaigos tradicijos. 

6. Pozityvus bendravimas ir bendradarbiavimas 

tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų, įstaigos tikslai ir uždaviniai 

formuluojami kolektyviai, įtraukiant ir 

lopšelio-darželio bendruomenę,  atsižvelgiant į 

ugdytinių bei jų tėvų(globėjų) ir bendruomenės 

pageidavimus ir pasiūlymus. 

1.Patalpų higieninių normų neatitikimas 

standartams (reikalinga įstaigos renovacija, 

grupių vidaus patalpų remontas).  

2. Nepakankami projektinės veiklos rengimo ir 

vykdymo įgūdžiai (dalyvavimas vietinės 

reikšmės ir tarptautiniuose projektuose, kurie 

padėtų rasti papildomų finansavimo lėšų). 

3. Nepakankamas mokytojų užsienio kalbos 

(rusų, anglų) mokėjimas. 

4. Tobulintina  veiklos vadyba  (metodų, 

mokymosi šaltinių įvairovė, ugdymo proceso 

diferencijavimas ir individualizavimas, 

įsivertinimas, refleksijos būdai ir formos). 

5.Nepakankama psichologinė pagalba 

ugdytiniams (įstaigoje  nėra psichologo, 

socialinio pedagogo). 

6.Abejingas dalies tėvų(globėjų) požiūris į 

vaikų ugdymą, jų pažangą. 

7.Mokytojai nenoriai siekia aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos, nepakankamai  

iniciatyvūs. 
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7. Efektyvus Įstaigos tarybos, Mokytojų 

tarybos, mokytojų metodinės grupės, Vaiko 

Gerovės komisijos darbas. 

8. Tinkamos sąlygos ugdytiniams ugdytis, 

vaikai gerai jaučiasi ugdymo įstaigoje. 

9. Geri mokytojų ryšiai su ugdytinių 

tėvais(globėjais). Tėvai(globėjai) nuolat 

informuojami apie įstaigoje vykdomą veiklą ir 

individualius vaikų pasiekimus  susirinkimų, 

individualių pokalbių metu bei  ,,Tėvų 

savaičių“ dienomis  du kartus per metus. 

10. Iniciatyvus ugdymo įstaigos atvirumas ir 

ryšys su kitomis švietimo įstaigomis ir 

socialiniais partneriais, geras įstaigos įvaizdis 

visuomenėje, Grigiškių bendruomenėje. 

11. Efektyvus lėšų paskirstymas, dėmesys 

naujų grupių, lauko bei vidaus ugdymo erdvių 

įrengimui, atnaujinimui, ugdymo priemonių 

įsigijimui. 

 

8.Dėl įstaigos struktūros pokyčių pasikeitus 

kolektyvui reikalingi įstaigos mikroklimato 

stiprinimo veiksmai, naujų tarpusavio 

bendravimo ir bendradarbiavimo būdų bei 

metodų paieška. 

 

 

Galimybės 

 

Grėsmės 

1. Stiprinti ir formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius,  mažinant vaikų sergamumą. 

Dalyvaujant respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos veikloje 

efektyvinti vaikų sveikatos stiprinimo  politiką. 

2.Ieškoti ne tik 2% pajamų mokesčio rėmėjų 

bet ir kitokių šaltinių  –  gautu finansavimu 

renovuoti pastatus, atnaujinti inventorių, t.y 

gerinti ugdymo aplinką. 

3.Įstaigos aplinka, ugdymo turinys leis 

ugdytiniui siekti žinių, stiprinti savo gebėjimus. 

4. Aktyviau dalyvauti vietinės reikšmės ir ES 

projektuose,  siekiant pritraukti žmogiškuosius 

ir materialinius išteklius. 

5. Plėsti tarpinstitucinį  bendravimą ir 

bendradarbiavimą – integruotis ir  aktyviai 

veikti Vilniaus miesto partnerystės tinkluose, 

plečiant akiratį, tobulinant profesinę 

kompetenciją, dalijantis gerąja darbo patirtimi, 

puoselėjamomis tradicijomis. 

6. Pasinaudoti įvairių organizacijų siūlomomis 

edukacinėmis programomis.  

7.Tikslingiau vykdyti mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo programą. 

8.Informacinėmis technologijomis paįvairinti 

ugdymo(si) procesą  ir veiklos formas, įtraukti 

1.Blogėjanti pastatų būklė ir lėti renovacijos 

tempai vis labiau neatitinka higienos normų bei 

augančių ES keliamų reikalavimų. 

2. Didėja žalingų įpročių (narkomanijos, 

alkoholizmo) bei įvairių rūšių smurto įtaka 

ugdytinių  ir jų šeimos narių socialinei gerovei, 

ir šeimų  stabilumui. 

3.Didžiuliai informacijos srautai trukdo  

svarbiausios informacijos atsirinkimui  ir   

esminių dalykų suvokimui.  

4. Daug tėvų(globėjų) išvyksta ir išvyks dirbti į 

užsienį: vieni išsiveš savo vaikus keleriems 

metams į užsienį, po to dėl programų 

neatitikimo ir skirtingumo bus sunki 

adaptacija; kiti – paliks savo vaikus 

giminaičiams, seneliams. Kils grėsmė 

psichologinių ir socialinių problemų 

atsiradimui. 

5.Grįžta iš užsienio valstybių vaikai, 

nemokantys valstybinės kalbos, kalbantys tik 

rusiškai, angliškai. Jauni mokytojai nemoka 

rusų kalbos, vyresniosios kartos mokytojai – 

anglų kalbos. Kyla bendravimo sunkumų, tėvai 

visas problemas palieka ugdymo įstaigai, 

nenori padėti savo vaikui lengviau įveikti 

adaptacijos sunkumus, susijusius su kalba. 
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tėvus(globėjus) kaip aktyvius dalyvius, naujus 

informacijos šaltinius – informacijos teikėjus 

ugdymo procese. 

9. Gerinti įstaigos mikroklimatą. 

10.Ieškoti naujų specialistų: kūno kultūros 

pedagogo, psichologo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Neturint įstaigoje nuolat dirbančio psichologo 

ir socialinio pedagogo, sunku užtikrinti 

efektyvią, savalaikę socialinę ir psichologinę 

pagalbą 

7.Didelis tėvų(globėjų) užimtumas, 

nepakankamas jų domėjimasis įstaigos 

pokyčiais ir veikla, kelia problemų kviečiant 

tėvus(globėjus) dalyvauti lopšelio-darželio 

gyvenime ir valdyme. 

8.Nuolat didėjantys, kartais pernelyg aukšti 

tėvų reikalavimai darbuotojams kuria 

papildomas įtampas. 

 

 

VII. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

1. Įvertinus esamą padėtį, galima teigti, kad įstaigoje dirbantys mokytojai turi galimybę ir gali 

siekti kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, užtikrinant kūrybingą ir išradingą į vaiko 

kompetencijas orientuotą ugdymą, diegiant inovatyvius, įvairesnius ugdymo būdus ir formas, 

teikiant prioritetą kvalifikuotų specialistų paieškai, mokytojų profesinių kompetencijų 

tobulinimui.   

2. Organizuojant ir integruojant įvairius renginius, projektus (sveikatingumo, saugumo. 

gamtosaugos ir kt.), maksimaliai išnaudojant ugdomąsias erdves bei įvairesnes aplinkas, 

kuriamos sąlygos glaudesniam bendravimui ir bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais(globėjais),  

komandinio darbo stiprinimui, įstaigos kultūros plėtrai, tradicijų puoselėjimui ir naujų iniciatyvų 

gimimui. 

3. Įstaigos struktūros pokyčiai įtakoja poreikį kolektyvo mikroklimato stiprinimui – naujų 

tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo būdų bei metodų paieška, kiekvieno pagarba ir 

atsakomybė, pasitikėjimas ir pagalba įgalins sukurs palankesnį mikroklimatą bei formuos aukštos 

kultūros organizaciją. 
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VIII. LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGIJA  

VIZIJA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“ – saugi, nuolat 

besimokanti, profesionali įstaiga,  skatinanti kiekvieną pasitikėti, patirti sėkmę ir didžiuotis 

savimi, atvira pokyčiams bei bendravimui su vietos bendruomene.   

MISIJA 

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, siekiančias visapusiško vaiko pasirengimo sėkmingam mokymuisi pradinėje 

mokykloje, sudarančias sąlygas sveikos ir saugios gyvensenos, etninių vertybių formavimui(si),  

plėtrai bei  darnaus santykio su šeima - bendruomene puoselėjimui. 

FILOSOFIJA 

,,Vaikai – tai gyvenimo gėlės, kurios auga taip, kaip jas prižiūri. Ateities puokštę kurkime   

kartu.“ 

 

IX. PROGRAMOS, STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ IGYVENDINIMAS 2020-2024 M. 

 

 

I PROGRAMA. KOKYBIŠKAS IR INOVATYVUS IKIMOKYKLINIS IR  

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS(IS). 
 

 

9.1.Tikslas. Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą(si). 
 

 

Strateginio tikslo aprašymas. 

Įstaiga vykdo ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Ugdytiniams teikiamos logopedo,  

visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos. Pedagogai turi galimybę tobulinti profesinę 

kompetenciją, kelti kvalifikaciją. 

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

pasiekimų vertinimui pagal LR ŠMM rekomendacijas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymui, ugdymo procese 

taikant daugiau inovatyvių ugdymo metodų bei būdų, užtikrinant sėkmingesnį vaiko perėjimą iš priešmokyklinio 

į pradinį ugdymą. 

 
 

Uždaviniai 

 

PRIEMONĖS 

 

TERMINAS 

 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

FINANSINIŲ  

IŠTEKLIŲ  

POREIKIS 

 

LAUKIAMI REZULTATAI 

1 2 3 4 5 6 
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9.1.1. 

Atsakingai ir 

veiksmingai 

įgyvendinti  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo(si) 

programas. 

 

Įstaigos ugdymo 

programos 

,,Aukime kartu“ 

refleksija. 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programa 

,,Aukime kartu“ 

tobulinama atsižvelgus į 

grupių savitumą, 

ugdytinių poreikius, 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų 

rekomendacijas bei 

siekimą visapusiško 

vaiko ugdymo. 

 

Parengtų 

ugdomosios 

veiklos metinių 

planų 

koregavimas, 

atsakingas 

numatymas 

ugdomosios 

veiklos siektinų 

sričių ir žingsnių, 

kompetencijų. 

 

2020-2024 Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdytinių  metinės 

veiklos planavimo tikslai 

atitinka amžiaus grupių 

savitumą, prioritetines 

sritis, kompetencijas. 

100% priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikų 

pasirengę mokytis 

pradinėje mokykloje. 

Naujų ugdymosi 

formų, 

priemonių 

paieška,  

edukacinių 

aplinkų ir  

programų plėtra 

ir taikymas. 

Šeimos 

įtraukimas į 

ugdymo procesą. 

 

2020-2024 Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Ugdymo 

lėšos (8 000 

Eur) 

Kartą per metus 

organizuotas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų sukurtų 

metodinių priemonių, 

pristatymas. 

Bus atnaujinta 30% 

grupių mokomųjų 

priemonių, stalo žaidimų 

bazė, 5 įsigyta 2 

vnt./kompl. sporto 

inventoriaus 

pusiausvyros lavinimui 

salėje, 4 vnt./kompl. 

lauko žaidimų 

inventoriaus. 

 

 

Mokytojų  

profesinės 

kompetencijos 

kėlimo 

tobulinimas, 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė, 

direktoriaus  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokymo 

lėšos  

(8 000 Eur) 

Kiekvienas pedagogas  

dalyvaus kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose po 3 

dienas per metus ir 

pristatys  renginių 
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dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

medžiagą kolegoms, 

siekiant pritaikyti jos 

panaudojimą praktikoje. 

 

 

9.1.2. 

Stiprinant 

mokytojų ir 

tėvų veiksmų 

dermę ugdymo 

procese bei  

pasiekimų 

vertinime 

užtikrinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų  

augimą. 

 

Ugdomosios 

veiklos formų 

įvairovės 

paieškos, 

taikymas, 

stebėjimas,  

įvairus 

informacinių  

šaltinių, 

kompiuterinių 

technologijų 

naudojimas. 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokymo 

lėšos (5 000 

Eur), 

Ugdymo 

mokesčio 

lėšos  

(9 000 Eur) 

2 kartus per metus bus  

stebima, vertinama ir 

aptariama kiekvieno 

pedagogo  ugdomoji 

veikla. 

 

Kartą per metus bus 

organizuota  

informacinių 

technologijų taikymo 

idėjų mugė. 

 

Kiekvienais metais bus 

organizuojamos bent  3 

atviros veiklos įstaigos 

mokytojams. 

 

 

Ugdytinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

sistemos 

tobulinimas, 

aktyvus tėvų ir 

specialistų 

įtraukimas į 

vaiko pasiekimų 

vertinimą. 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Per metus 90% pedagogų  

dalyvaus mokymuose 

apie vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimą. 

 

Bus atnaujintas vaikų 

pasiekimų aplanko 

turinys, įtraukti 

tėvai(globėjai), 

specialistai. 

9.1.3. 

Identifikuojant 

vaikų 

galimybes, 

plėtoti pagalbą 

ugdant gabius ir 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių vaikus. 

  

Glaudus 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojų, tėvų ir 

kitų įstaigoje 

dirbančių 

specialistų 

bendravimas. 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagal poreikį bus 

teikiama švietimo 

specialistų (logopedo, 

psichologo, socialinio 

pedagogo) pagalba. 

 

Įstaigoje dirbs 

psichologas ir socialinis 

pedagogas. 

 

Grupėse dirbs mokytojo 

padėjėjai su specialiųjų 

poreikių vaikais (pagal 

poreikį). 
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Du kartus per  metus  bus 

atliekama specialiųjų 

poreikių ugdytinių 

pasiekimų analizė, 

organizuojamos 

konsultacijos 

tėvams(globėjams). 

 

Bus įsigyta 4 vnt./kompl. 

metodinių priemonių 

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymui. 

 

Rekomendacijų, 

individualių 

programų 

taikymas, 

kūrimas. 

 

 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtos atmintinės, 

rekomendacijos grupės 

mokytojo/padėjėjo darbui 

su autizmo spektro  

turinčiais ugdytiniais bei 

ugdomosios erdvės 

sukūrimui, taikoma 

individuali programa -

bus užtikrinta poreikius 

atitinkanti pagalba. 

 

Tėvams(globėjams) 

pristatyta kalbos 

lavinimo priemonė 

,,Bendraukime 

paveikslėliais". 

 

Ugdymo(si) 

erdvių plėtra bei 

jų  efektyvus 

taikymas.  

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

mokesčio 

 (6 000 Eur) 

ir paramos  

(10 000 Eur) 

lėšos 

Sukurtos 2 naujos erdvės 

lauke. 

 

Atnaujinta sensorinių 

pojūčių lavinimo erdvė 

 ,,Kutulio takeliu“. 
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II PROGRAMA. SVEIKA, SAUGI, PILIETIŠKA, KULTŪRINGA IR ATVIRA KAITAI ĮSTAIGA. 

 

 

9.2.Tikslas. Kurti sveiką saugią, kultūringą, pilietišką ir svetingą įstaigą pagrįstą lygiateisiu  kiekvieno 

iniciatyvumu, lygiateisiškumu, aukšta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. 
 

Strateginio tikslo aprašymas. 

         Šiuo tikslu bus siekiama  stiprinti  ugdytinių emocinį ir fizinį saugumą, sveikos gyvensenos, gamtosaugos 

įgūdžių formavimą.  Formuoti vaikų, jų tėvų(globėjų) požiūrį į fizinio aktyvumo, sveikos mitybos ir sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimo svarbą nuo pat ankstyvojo amžiaus, padėti išmokti vaikams atsipalaiduoti, 

nusiraminti bei pozityviai spręsti konfliktus.           

 

UŽDAVINIAI 

 

PRIEMONĖS 

 

TERMINAS 

 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

FINANSINIŲ  

IŠTEKLIŲ 

POREIKIS 

 

LAUKIAMI REZULTATAI 

1 2 3 4 5 6 

9.2.1. 

Kurti saugią ir 

sveiką aplinką,  

maksimaliai 

išnaudojant 

įvairias 

erdves, įtraukiant  

bendruomenę. 

Lauko erdvių 

panaudojimas 

visais metų laikais, 

aktyvus vaikų, 

bendruomenės 

narių  dalyvavimas 

puoselėjant 

įstaigos aplinką. 

 

2020-2024 Mokytojų 

metodinė 

grupė, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

mokesčio 

lėšos 

 (6 000 Eur) ir 

paramos  

(4 000 Eur) 

lėšos 

80% vaikų patirs 

tyrinėjimo ir atradimo 

džiaugsmą (sodina ir 

augina gėles, 

daržoves,  

eksperimentuoja su 

vandeniu, smėliu...). 

 

70%  darbuotojų  

dalyvauja  įstaigos 

naujų aplinkų/gėlynų 

kūrime. 

 

Kiekvienais metais 

bus renkama 

draugiškiausios grupės 

komanda. 

 

Sveikos ir saugios 

gyvensenos, 

gamtosaugos 

akcijų, renginių, 

projektų, veiklų  

organizavimas, 

dalyvavimas 

respublikinėje 

ikimokyklinių 

įstaigų asociacijos 

,,Sveikatos 

želmenėliai“ 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė 

grupė, 

direktorius 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokymo 

lėšos (1 000 

Eur), 

Ugdymo 

mokesčio 

lėšos (2 000 

Eur) 

Organizuoti 6 vaikų  

fizinio aktyvumo 

renginiai,  

gamtosaugos tema,  

stiprus komandinis 

darbas,  pozityvi 

bendrystė ir lyderystė. 
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veikloje. 

Paskaitos, 

seminarai, veiklos 

apie sveikos 

mitybos įgūdžių 

įtvirtinimą, 

maitinimo kokybės 

paslaugų 

tobulinimą. 

 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė 

grupė, 

direktorius 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo lėšos 

(1 000 Eur) 

60 %  ugdytinių 

tėvų(globėjų) dalyvaus 

paskaitose apie sveiką 

gyvenseną, mitybos 

įgūdžių formavimą. 

 

Per metus bus 

parengtos ir išplatintos 

2 skrajutės apie vaikų 

mitybos įgūdžių 

formavimą. 

 

3 kartus per metus bus  

atliekama valgiaraščio 

analizė ir korekcija.  

 

9.2.2. 

Užtikrinti įstaigos 

patalpų, aplinkų 

atitiktį Higienos 

Normų  

reikalavimams. 

Grupių sanitarinių 

mazgų patalpų 

remontas. 

 

2020-2024 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

direktorius 

 

Savivaldybės 

skiriamos 

tikslinės lėšos 

(150 000 Eur) 

Atliktas  6 grupių 

patalpų bei jų 

sanitarinių mazgų 

remontas. 

 

 

Aikštynų, 

pasivaikščiojimo 

takų padengimas 

saugia danga. 

2020-2024 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

direktorius 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Savivaldybės 

skiriamos 

tikslinės lėšos 

(80 000 Eur) 

 

  

Apželdinti 2 takeliai. 

 

2 aikštynai padengti 

saugia danga. 

 

Suremontuotos lauko 

aikštelės ir lauko 

takeliai, skirti pėsčiųjų 

vaikščiojimui. 
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III PROGRAMA. BENDRUOMENĖS TELKIMAS IR VIENINGUMAS – 

 KELIAS Į MIKROKLIMATO GERINIMĄ. 

 

9.3. Tikslas.  Sutelkti, suvienyti įstaigą bendroms veikloms,  skatinant darbuotojų iniciatyvas, nuomones, 

idėjas, palaikant  gerą savijautą, entuziazmą, polėkį puoselėjant įstaigos kultūrą ir  jos tradicijas. 
 

Strateginio tikslo aprašymas. 

         Šiuo tikslu bus siekiama visų įstaigos darbuotojų susitelkimo, pozityvaus tarpusavio bendravimo ir 

bendradarbiavimo, pakantumo, nuoširdumo, gilesnio vienas kito pažinimo, pozityvios lyderystės. Ypatingas 

dėmesys bus skiriamas visų įstaigos darbuotojų socialinių, komunikavimo kompetencijų tobulinimui, 

kvalifikacijos kėlimui  ir profesionalumo skleidimuisi.       

 

UŽDAVINIAI 

 

PRIEMONĖS 

 

TERMIN

AS 

 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

FINANSINI

Ų  

IŠTEKLIŲ 

POREIKIS 

 

LAUKIAMI 

REZULTATAI 

1 2 3 4 5 6 

9.3.1. 

Pagarbiai puoselėti 

senąsias tradicijas   

bei inovatyviai 

kurti naujas 

įstaigos tradicijas. 

Tradicinių, tautinių 

renginių, 

ekskursijų, 

edukacinių veiklų, 

pilietinių akcijų 

organizavimas. 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė 

grupė, 

direktorius. 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

mokesčio 

lėšos  

(2 000 Eur), 

mokymo lėšos 

(2 000 Eur) 

80% bendruomenės 

dalyvauja įstaigos 

tradicijų, valstybinių 

švenčių renginiuose, 

pateikta naujų idėjų. 

 

9.3.2. 

Siekti nuolatinio 

atsakingos ir 

veiklios 

bendruomenės 

telkimo ir 

profesinio 

tobulėjimo. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas 

projektuose, 

akcijose, renginių 

organizavimas su 

ugdytinių 

tėvais(globėjais), 

socialiniais 

partneriais. 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė 

grupė, 

direktorius 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Organizuoti 2-4 

seminarai/paskaitos  

apie bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 

komandinį darbą,  

tarpusavio 

komunikavimą. 

 

Kartą per mėnesį 

organizuoti grupių 

komandų diskusijos-

pokalbiai. 

   

   

 

Komandinio darbo 

sampratos, 

socialinės, 

komunikavimo 

kompetencijų 

kėlimas 

diskusijose, 

kursuose, 

seminaruose. 

2020-2024 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė 

grupė. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Ugdymo lėšos 

(2 000 Eur) 
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9.3.3. Taikyti 

įvairesnius 

vadovavimo stilius 

bei metodus, kurie 

labiau įkvėptų  

visus darbuotojus   

įstaigos misijos 

įgyvendinimui. 

Nuosekliai vykdyti 

darbo rezultatų 

vertinimą. 

2020-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Metų pabaigoje 

pagerbti labiausiai 

nusipelnę darbuotojai - 

padėkos laiškais ,,Mes 

jais didžiuojamės“ 

 

Įstaigos vadovai  

kiekvienais metais 

organizuoja 1-2 

mokymus 

darbuotojams apie 

mikroklimato kūrimą 

įstaigoje, konfliktų 

sprendimo būdus, 

saviraiškos skatinimą, 

bendradarbiavimo 

formas ir metodus, 

komandinį darbą. 

 

Organizuoti 

darbuotojų 

savijautos darbe 

stebėseną. 

 

 

2020-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat teikiamos 

konsultacijos, 

pokalbiai, bendri 

pasitarimai. 

2-3 kartus per metus 

vyksta individualūs 

pokalbiai su 

darbuotojais, grupių 

darbuotojų 

komandomis. 

Žiemą vyksta metiniai 

pokalbiai su 

darbuotojais. 

 

  

X. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

10.1.  Strateginio planavimo grupę sudaro: 
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• Pirmininkas – įstaigos direktorė Rita Prevelienė 

• Nariai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Urbanavičienė, vyr. buhalterė Ana 

Cibulskienė bei mokytojų grupė. 

10.2.   Strateginio plano priežiūros grupę sudaro: 

• Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

• Nariai: įstaigos tarybos pirmininkas,  

            direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 

            mokytojų grupė. 

Grupės patvirtintos įstaigos direktoriaus įsakymu. 

10.3. Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas: 

 Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais 

lygiais: 

- Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą įstaigos tarybos susirinkimo 

metu kartą per metus. Taip bendruomenė turi puikią galimybę stebėti ir vertinti, 

kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, bei teikti siūlymus ir pageidavimus. 

- Įstaigos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai stebi ir įvertina, ar institucija 

įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus 

uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra pakankamai efektyvios, bei 

atitinkamai tikslina ar keičia strateginius planus. 

10.4. Strateginių tikslų įgyvendinimo analizė 

Strateginio plano priežiūros grupė posėdžiauja 1 kartą per metus. Sausio mėnesį vyksta 

kalendorinių metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama bendruomenei visuotiniame 

susirinkime.  

Analizės duomenys yra fiksuojami strateginio plano priežiūros grupės sudarytoje 

lentelėje. (Ši forma, pateikta žemiau, pildoma kiekvienam strateginiam tikslui). 

Strateginių tikslų pasiekimo analizė 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Laukiami 

rezultatai 

Sėkmės 

rodikliai 

Panaudoti 

finansiniai ištekliai 

Įgyvendinta 

(data) 

1. Uždavinys      

2. Uždavinys      

3. Uždavinys      

4. Uždavinys      
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5. Uždavinys      

 

10.4. Plano koregavimas ir pratęsimas. 

     Strateginio plano priežiūros grupė kiekvieną rudenį koreguoja įstaigos strateginį planą, 

supažindina su jo įstaigos bendruomenę. 

 

XI. DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS STRATEGINIS 

PLANAS, SĄRAŠAS 

 

1. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-09-02 įsakymu Nr. V-779. 

2. Strateginio planavimo metodika, patvirtinta 2002-06-06 Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 827. 

3. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Prieiga per internetą:  

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279441&p_query=&p_tr2= 

4. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija. patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745. Prieiga per internetą: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&p_tr2=2 

5. Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatų įgyvendinimo programa. 

Prieiga per internetą: http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/nutarimai/.htm            

http://www.smm.lt/veiklos_planai_ir_programos/docs/GALUTINE%LLL%20strategija.d

oc  

6. Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis planas, patvirtintas Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-1778. Prieiga per internetą: 

http://www.vilnius.lt/lit/Planavimo_dokumentai/17966538  
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