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1. ĮVADAS 

Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 110 įsteigtas 1968 metais.  1998 metais šiam lopšeliui-darželiui 

suteiktas „Spygliuko“ pavadinimas. Darželio veiklos pradžia – 1968 m. lapkričio 18 d.  

▪ Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.  

▪ Ugdymo forma – dieninė. 

▪ Ugdymo kalba – lietuvių. 

▪ Darželis išlaikomas steigėjo lėšomis. 

▪ Darželio adresas: Architektų g. 16, LT-04120, Vilnius. Elektroninis paštas- 

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt,  tel. Nr. 8 5 2442179. 

▪ Lopšelio-darželio ,,Spygliukas“ grupių darbo laikas yra 10.30 val. ir vienos grupės 

darbo laikas yra 12 val. Lopšelyje-darželyje „Spygliukas“ veikia: 4 grupės lopšelio – 1,5-3 

metų vaikams; 6 grupės darželio – 3-5 metų vaikams; 2 priešmokyklinio amžiaus grupės 5 - 7 

metų vaikams; 

Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja: 

▪ Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“; 

▪ Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų metodinio ratelio  „Vaivorykštė“ veikloje;  

▪ Respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose; 

▪ „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose; 

▪ 2022- 2027 m. sveikatos stiprinimo programa „Spygliukai Sveikuoliukai“; 

▪ Ugdymas organizuojamas pagal lopšelio-darželio „Spygliukas“ ikimokyklinio ugdymo 

programą ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

Skiriamas didelis dėmesys lopšelio-darželio fizinės, psichologinės, materialinės 

aplinkos kūrimui. Daug dėmesio skiriama įstaigos savitumui: siekiama, kad kiekviena grupė 

būtų patraukli savo aplinka, kiekvienas pedagogas turėtų individualų, atitinkantį įstaigos 

poreikį, darbo stilių, o įstaiga – savo veidą. Įstaigos ugdytiniai turi galimybę susipažinti ir 

naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis, o pedagogai ugdomojoje veikloje taikyti 

modernius ugdymosi metodus. Vaikų veikla aktyviai plėtojama lauke – įkurtas refleksologinis 

takas, edukacinė „Inkilų sienelė”, vabzdžių ir paukščių stendai, „Vabzdžių viešbutis“, įkurtos 

„Smalsiųjų daržininkų” pakeltos lysvės, lauko biblioteka, „Steam” sienelė, pojūčių stalai. 

Darželyje pasirinkta  Socialinio-emocinio ugdymo kryptis. Emocinio intelekto 

lavinimui pasirinkti keli būdai – sportas ir sveika gyvensena. Emocinio intelekto lavinimas 

padeda susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, išklausyti, atskleisti 

save, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, būti 

mailto:rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt


   
 

4 
 

savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, atpažinti, valdyti jausmus ir pan. 

Šie įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais, rūpestingais ir veiksmingai dirbančiais 

suaugusiaisiais. 

       Strateginį planą rengė direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V- 106 

sudaryta darbo grupė. Rengiant strateginį  planą vadovautasi: Lietuvos Respublikos švietimo 

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

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

„Spygliukas“ nuostatais; 2018-2022m. veiklos įsivertinimo rezultatais; 2018-2022m. lopšelio-

darželio „Spygliukas“ veiklos ataskaitomis; Lopšelio-darželio „Spygliukas“ bendruomenės 

narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais;  visuomenės poreikiais, esama 

situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius, 

materialinius išteklius. 

 

2.MOKYKLOS STRATEGIJA 

2.1 Vizija 

Inovatyvi, patraukli, atvira nuolatinei kaitai įstaiga, orientuota į visapusišką 

aktyvių vaiko gebėjimų ir  poreikių tenkinimą,  atvira kiekvienam bendruomenės nariui.  

2.2 Misija 

Ugdymo įstaiga, garantuojanti ugdymo(si) proceso kokybę, pripažįstanti 

individualų vaiko tobulėjimo kelią, kurianti palankią, saugumą ir aktyvumą, emocinį stabilumą 

garantuojančią vaiko ugdymo(si) aplinką. Skatinanti bendruomenę rūpintis vaikų sveikatos 

ugdymu ir mokymu, siekianti  kuo intensyviau stiprinti vaikų sveikatą, gilinti sveikatos žinias, 

formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, ugdyti vaikų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą. 

2.3 Vertybės 

 Įstaigos bendruomenė vadovaujasi kūrybiškumo, saugumo , bendradarbiavimo, 

atsakingumo, pagarbos, kompetentingumo, sąžiningumo, siekiamybės nuolat tobulėti, 

motyvacijos kėlimo principais. 
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TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas: Siekti kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) 

Uždaviniai: 

1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, kūrybiškai 

ir veiksmingai integruojant socialinį emocinį ugdymą, STEAM ugdymą, siekiant 

ugdytinių ugdymosi pažangos. 

2. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo prieinamumą ir socialinę įtrauktį 

vaikams, stiprinant švietimo paslaugų teikėjų prevencinių veiksmų bei  

bendradarbiavimo partnerystę.  

3. Stiprinti mokytojų mokymosi mokytis kompetenciją, skatinant jų profesionalumą ir 

lyderystę. 

      2.  Tikslas: Formuoti savitą įstaigos kultūrą, grįstą pagarba ir palaikymu. 

Uždaviniai: 

1. Įtvirtinti patrauklios ir veiklios įstaigos įvaizdį. 

2. Stiprinti aktyvios, pozityvios, pasitikinčios, bendradarbiaujančios bendruomenės 

kultūrą, užtikrinant gerą mikroklimatą darželyje. 

3. Puoselėti jau esamas ir kurti naujas bendruomenės tradicijas. 

4. Efektyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei vietos bendruomene. 

3. Tikslas: Stiprinti įstaigos bendruomenės sveikatos kompetenciją, plėtojant emocinę ir 

edukacinę aplinkas. 

Uždaviniai: 

1. Tęsti kryptingą vaikų sveikos gyvensenos pradmenų ugdymą, įgyvendinant sveikatos 

stiprinimo programas bei projektus. 

2. Įtraukti ugdytinių šeimas į lauko edukacinės aplinkos kūrimo projektus, skatinti veikti 

bendruomeniškai.  

3. Kurti saugią vaikams aplinką, kuri atitiktų HN. 
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2.4.Priemonių planas 

 

1.Tikslas. Siekti kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 
Terminai Ištekliai 

1. Uždavinys: 

Gerinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo programų 

įgyvendinimą, 

kūrybiškai ir 

veiksmingai 

integruojant socialinį 

emocinį ugdymą, 

STEAM ugdymą, 

siekiant ugdytinių 

ugdymo(si) pažangos 
  

1.1.Kokybiškai ir 

nuosekliai 

įgyvendinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programas. 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2023-2027 

m. 
DU 

1.2.Atnaujinti 

įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  ir 

darbo 

grupės 

Pagal 

poreikį 
DU 

1.3.Rengti grupių 

metinius  

ugdomosios 

veiklos planus, 

remiantis 

patirtimi, 

situacijų analize, 

vaikų pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimų 

rezultatais. 

Grupių 

mokytojos 
2023-2027 

m. 

DU 

1.4.Ugdymo 

procese taikyti 

inovatyvius 

ugdymo 

metodus: 

robotiką, 

medijas, STEAM 

ir pan. 

Grupių 

mokytojos 
2023-2027 

m. 

Lėšos skirtos 

kvalifikacijos 

kėlimui 

1.4. Taikyti 

mokymo ir 

mokymosi 

veikiant, 

patirtinio 

mokymo(si) 

metodus: 

projektus, jų 

pristatymą ir 

aptarimą.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui ir 

grupių 

mokytojos, 

specialistai 

2023-2027 

m. 
Žmogiškieji 

ištekliai 

1.5.Į ugdymo 

procesą 

integruoti  

Socialinė 

pedagogė 
2023-2027 

m. 
Lėšos skirtos 

kvalifikacijos 

kėlimui 
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socialinio 

emocinio 

ugdymo 

programas: 

„Zipio draugai“, 

„Dramblys“, 

„Gyvenimo 

įgūdžių 

programa“. 

Specialioji 

pedagogė 

 

1.5. Organizuoti 

veiklas  

netradicinėse 

aplinkose: 
interaktyviuose 

muziejuose, 

bibliotekose, 

pasikviečiant į 

įstaigą 

edukacines 

programėles, 

kurios remiasi 

STEAM 

metodika. 

Direktorė  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių 

mokytojos 

  

2023-2027 

m.  
 Ugdymo 

lėšos  
2000 eurų  

1.6. Vertinti 

vaikų daromą 

pažangą, 

pasitelkiant 

įvairius vertinimo 

būdus ir metodus: 

stebėjimą, 

pokalbį, 

diskusiją, vaiko 

pasakojimą, jo 

darbelių ir 

veiklos analizę, 

vaizdo įrašus. 
  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių 

mokytojos 

Specialistai  

 

2023-2027 

m. 
 Žmogiškieji 

ištekliai  

1.7.Kasdieninę 

informaciją apie 

vaiko pasiekimus 

kaupti ir fiksuoti 

vaiko pasiekimų 

aplankale, apraše, 

skaitmeninėse 

laikmenose. 

 Grupių 

mokytojos 

 

 2023-2027 

m.  
Žmogiškieji 

ištekliai  

1.8. Vaikų 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimą vykdyti 

 Grupių 

mokytojos   

2023-2027 

m.  
Žmogiškieji 

ištekliai 
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elektroniniame 

dienyne Eliis. 

1.9. Vaikų 

pasiekimus ir 

pažangą su tėvais 

aptarti 

individualiai, 

esant poreikiui, 

bet ne rečiau kaip 

du kartus per 

metus. 

 Grupių 

mokytojos 

 

2023-2027 

m.  
 Žmogiškieji 

ištekliai  

1.9.Vykdyti 

nuolatinę 

ugdomojo 

proceso 

stebėseną ir  

priežiūrą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2023-2027 

m. 

 DU  

2 . Uždavinys: 

Gerinti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio  

ugdymo prieinamumą 

ir socialinę įtrauktį 

vaikams, stiprinant 

švietimo paslaugų 

teikėjų prevencinių 

veiksmų bei  

bendradarbiavimo 

partnerystę. 
 

2.1. Vaiko 

gerovės 

komisijos 

metinio veiklos 

plano rengimas. 

 VGK 

pirmininkas 

ir nariai  

2023-2027 

Kiekvienai

s metais 

Žmogiškieji 

ištekliai   

2.2. Vaikų, 

turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  bei 

kalbos ir 

komunikavimo 

sutrikimų sąrašų 

sudarymas ir 

derinimas su 

PPT. 

Direktorė 

 Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

VGK 

pirmininkas  

2023-2027 

Kiekvienai

s metais 

Žmogiškieji 

ištekliai  

2.3. Ženklų, 
įspėjančių apie 

poreikį pritaikyti 
 ugdymo procesą, 

atvejų analizė. 

 VGK, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

grupių 

mokytojai  

 Pagal 

poreikį  
 Žmogiškieji 

ištekliai   

2.4..  Rengti 

vaikų pirminį 

įvertinimą dėl 

specialiojo 

ugdymo skyrimo. 

 Švietimo 

pagalbos 

specialistai  

Mokytojai  

 Pagal 

poreikį  
 Žmogiškieji 

ištekliai  
 

2.5.Rengti 

individualius  

pagalbos vaikui 

planus ir juos 

įgyvendinti. 

 Grupių 

mokytojos, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 Pagal 

poreikį  
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2.6. Organizuoti 

švietimo 

pagalbos 

specialistų   

konsultacijas 

SUP vaikų 

tėvams. Tėvų 

dalyvavimas 

vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiuose. 

Direktorė 
Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

VGK 

2023-2027 

m.  
1000 eurų  
 

2.7.  Įsigyti naujų 

ugdymosi 

priemonių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

vaikams, taip pat 

priemonių skirtų 

sensoriniam 

kambariui ir 

STEAM 

kambariui 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotoja

s ūkio 

reikalams  

2023-2027 

m.  
 Mokymo 

lėšos 
Savivaldybės 

lėšos  

8000 eurų  

3.Uždavinys: 
Stiprinti mokytojų 

mokymosi mokytis 

kompetenciją, skatinant 

jų profesionalumą ir 

lyderystę 

3.1. Parengti 

perspektyvines 
 kvalifikacijos 

kėlimo gaires. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 2023-2027 

m. 
 Žmogiškieji 

ištekliai  

3.2.Rengti 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

atestacijos 

programas bei 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

planus. 

Atestacijos 

komisija 
Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 2023-2027 

m. 
 

 Žmogiškieji 

ištekliai 
 

3.4.Teikti 

pagalbą 

mokytojams, 

siekiantiems 

aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

2023-2027 

m. 
 

 

 1000 eurų 

3.5.Organizuoti 

kvalifikacijos 

kėlimo renginius 

įstaigoje, 

atsižvelgiant į 

poreikius bei 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

2023-2027 

m.  
 Lėšos skirtos 

kvalifikacijos 

kėlimui 

5000 eurų  
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metinius veiklos 

planus.  
3.6. Sudaryti 

sąlygas 

mokytojams 

tobulinti naujų 

technologijų ir 

informacijos 

valdymo 

kompetenciją. 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

2023-2027 

m. 
Lėšos skirtos 

kvalifikacijos 

kėlimui 

2000 eurų  

3.6.Vykdyti 

išklausytų 

mokymų, 

seminarų sklaidą 

įstaigos 

mokytojų 

bendruomenei. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

 

 

2023-2027 

m.  
 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.7. Mokytojams 

sudaryti sąlygas 

dirbti komandose 

(darbo grupėse): 

metinio veiklos 

plano rengimo, 

edukacinių 

aplinkų kūrimo, 

šventinių 

renginių 

organizavimo, 

bendradarbiavim

o su šeima ir kt. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2023-2027 

m.  
 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.8. 

Suorganizuoti 

patirties sklaidos 

renginį „Mano 

geroji patirtis 

įstaigos 

tobulėjimui“, 

metodinio ratelio 

„Vaivorykštė” 

įstaigoms. 

Direktorė  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 
 

2023-2027 

m.  
1000 eurų 

3.9. Reflektuoti 

savo profesinius 

pasiekimus. 

(metų veiklos 

savianalizė). 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojos, 

švietimo  

2023-2027 

m. 

 

 

 

 Žmogiškieji 

ištekliai 
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3.10 Naujai 

pradėjusiems 

dirbti įstaigoje 

pedagogams 

skirti, ilgiau 

dirbantį ir 

aukštesnės 

kvalifikacijos 

kolegą, kuris 

konsultuoja, 

teikia metodinę ir 

emocinę paramą 

pagalbos 

specialistai 

Pagal 

poreikį  

2000 eurų 

     

2.Tikslas. Formuoti savitą įstaigos kultūrą, grįstą pagarba ir palaikymu. 

 

1. Uždavinys: 

Įtvirtinti patrauklios ir 

veiklios įstaigos įvaizdį. 

1.1.Sistemingai 

informuoti 

bendruomenę 

apie įstaigos 

veiklą. 

Direktorė 
IKT 

specialistas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Pagal 

poreikį  
 Žmogiškieji 

ištekliai  

1.2.Informaciją 

apie įstaigos 

veiklą skleisti 

pasitelkiant: 

darželio 

internetinį 

puslapį, 

elektroninį 

dienyną Eliis, 

facebook 

platformą, grupių  

bei lauko 

informacinius 

stendus, darželio 

laikraštuką, 

informacinius 

lankstinukus, 

respublikinius 

internetinius 

portalus 

(švietimo 

naujienos, 

ikimokyklinis.lt 

ir pan.) 

Direktorė 
IKT 

specialistas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 Pagal 

poreikį  
3000 eurų  

1.3. Skleisti 

gerąją patirtį 

organizuojant 

 Direktorė  
 

2023-2027 

m. 

3000 eurų 
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projektus  

įstaigos, miesto ir 

respublikiniu 

mastu.  

1.4. Dalyvauti 

įvairiuose 

projektuose, 

parodose ir  

kituose miesto, 

respublikos  

renginiuose. 
 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Mokytojos, 

specialistai 

 

 

2023-2027 

m. 

2000 eurų 
 

 

 

 

 

 

1.5 Kurti  

estetiškai 

patrauklią vidinių  

patalpų aplinką. 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja

s ūkiui  

 

 

 

2023-2027 

m. 

Materialiojo 

turto 

paprastojo 

remonto 

prekių ir 

paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos  

50 000 eurų  

2.Uždavinys: 
Stiprinti aktyvios, 

pozityvios, 

pasitikinčios, 

bendradarbiaujančios 

bendruomenės kultūrą, 

užtikrinant gerą 

mikroklimatą darželyje.  
  

2.1. Atlikti 

bendruomenės 
mikroklimato 

pokyčio tyrimą. 

 Direktorė  Kiekvienai

s metais  
 Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.Organizuoti 

išvykas, 

edukacijas 

įstaigos 

darbuotojams. 

 Direktorė  Kiekvienai

s metais  

(2 kartus) 

 Asmeninės 

lėšos  

2.3. Aktyvinti 

šeimų 

dalyvavimą 

įstaigos kultūros 

puoselėjime. 

 Direktorė  
Įstaigos 

taryba  

2023-2027 

m. 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

2.4.Susitarti 

įstaigoje dėl 

taisyklių ir 

elgesio normų 

laikymosi. 

 Direktorė  2023-2027 

m. 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

2.5. Įtraukti 

darbuotojus į 

įstaigos 

savivaldą, darbo 

grupes. 

 Direktorė  2023-2027 

m. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

2.6. Gerinti 

darželio 

pedagogų 

tarpusavio bei su 

Direktorė 

Administrac

ija 

2023-2027 

m. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
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administracija 

santykius, ieškant 

naujų komandos 

formavimo formų 

ir galimybių, 

skatinant 

bendradarbiavim

ą. 

Profesinių 

sąjungų 

nariai  

2.7. Įstaigos 

savivaldos 

institucijų 

veiklos 

stiprinimas. 

Direktorė, 

Įstaigos  

taryba,  

pedagogų 

taryba, 

profesinių 

sąjungų 

nariai  

2023-2027 

m. 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

3.Uždavinys: 
Puoselėti jau esamas ir 

kurti naujas 

bendruomenės 

tradicijas. 

3.1.Informatyviai 

viešinti įstaigos 

veiklą, 

pasitelkiant 

elektroninį 

dienyną Eliis, 

internetinę 

svetainę, 

Facebook 

platformą ir pa. 

 IKT 

specialistas 
Direktorė  

 2023-2027 

m. 

Savivaldybės 

lėšos  
 

3.2. Organizuoti 

tėvų švietimą 

pedagoginėmis, 

psichologinėmis, 

ugdymo ir 

kitomis temomis 

ne mažiau nei 2 

kartus per metus. 

Direktorė  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

2023-2027 

m.ne 

mažiau nei 

2 kartus per 

metus. 

Socialinės 

paramos 

mokiniams 

lėšos  

3.3.Organizuoti 

tėvų susitikimus 

„prie arbatos” 

aptariant ugdymo 

kokybę, 

numatant 

strateginius 

tikslus. 

Direktorė  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

2023-2027 

m.1 kartą 

per metus  

 Žmogiškieji 

ištekliai  

3.4. Inicijuoti 

grupių ir šeimų 

projektų kūrimą 

vaikų pažinimo ir 

ugdymo 

klausimais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

2023-2027 

m. 2-3 

projektai 

per metus 

 Tėvų 

mokesčio 

surinkimo 

lėšos 
1,2 proc. 

paramos  

lėšos 
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3.5.Įgyvendinti 

iniciatyvas, 

įtraukiančias 

tėvus į įstaigos 

vykdomas 

vakarones, 

akcijas, talkas, 

kūrybinius  ir 

sportinius 

projektus. 

 Direktorė  

 

2023-2027 

m. 

 Tėvų 

mokesčio 

surinkimo 

lėšos  
1,2 proc. 

paramos 

lėšos  

4.Uždavinys: 
Efektyvinti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais 

bei vietos 

bendruomene.  

4.1.Aktyviai 

dalyvauti 

Lazdynų 

bendruomenės 

renginiuose. 

Direktorė  
Darželio 

bendruomen

ė  

2023-2027 

m. 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

4.2.Tęsti 

bendradarbiavim

ą su lopšeliais-

darželiais: 

„Obelėlė“, 

„Riešutėlis“, 

„Rytas“; su 

Lazdynų 

biblioteka, su 

Žėručio pradine 

mokykla, 

Ąžuolyno 

progimnazija, S. 

Kneipo draugija, 

Lazdynų 

bendruomene, 

Šv. Jono Bosko 

bažnyčia.  

 Darželio 

bendruomen

ė  

2023-2027 

m. 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

4.3. Dalyvauti 

metodinio ratelio 

„Vaivorykštė“ 

veikloje. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

2023-2027 

m. 

 Žmogiškieji 

ištekliai  

4.4. Plėsti 

socialinių 

partnerių ratą, 

užmezgant 

partnerystės 

ryšius su kitomis 

įstaigomis. 

 

 
 

Direktorė  2023-2027 

m. 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Tikslas. Stiprinti įstaigos bendruomenės sveikatos kompetenciją, plėtojant 

emocinę ir edukacinę, saugią  aplinką 
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1.Uždavinys:  

Tęsti kryptingą vaikų 

sveikos gyvensenos 

pradmenų ugdymą, 

įgyvendinant sveikatos 

stiprinimo programas 

bei projektus. 

 
 

 1.1. Įgyvendinti 

sveikatos 

ugdymo 

programą 

„Spygliukai - 

sveikuoliukai” 

Dietistė 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Mokytojos   

 2023-2027 

m. 

 Ugdymo 

lėšos  

1.2. Plėtoti 

projektinė veiklą 

sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

temomis. 

Dietistė 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Mokytojos 

2023-2027 

m. 

 

 

1000 eurų  

1.3.  Į 

sveikatinimo 

renginius įtraukti 

visą darželio 

bendruomenę. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

 

2023-2027 

m.  

4000 eurų  

1.4. Dalyvauti 

respublikiniuose, 

miesto 

sveikatinimo 

renginiuose 

(„Futboliukas“, 

„Mažųjų 

žaidynės“ ,  

„Diena be 

automobilio” ir 

kt.) 

Kūno 

kultūros 

pedagogas 

Meninio 

ugdymo 

pedagogė 

Mokytojos  

 

 

 

 

2023-2027 

m. 

1000eurų  

1.5. Organizuoti 

visuomenės 

sveikatos 

specialisto, 

dietisto paskaitas 

vaikams. 

Dietistė  

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

 

 

2023-2027 

m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.6. Tęsti S. 

Kneipo 

sveikatinimo 

elementų 

taikymą 

sveikatinimo 

veiklose. 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

 

2023-2027 

m. 

Žmogiškieji 

ištekliai ir  

2000 eurų 
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 2.Uždavinys: 

Įtraukti ugdytinių 

šeimas į lauko 

edukacinės aplinkos 

kūrimo projektus, 

skatinti veikti 

bendruomeniškai. 

2.1.Atlikti 

bendruomenės 

apklausą dėl 

naujų  lauko 

edukacinių  

erdvių poreikio. 

 
 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
  

2023-2027 

m. 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

 2.2. Parengti 

lauko edukacinių 

erdvių turtinimo 

bei naujų 

 įrengimo  planą. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja

s ūkio 

reikalams 

2023-2027 

m. 

3000 eurų 

2.3. Ugdymo 

veiklas perkelti į 

netradicines 

lauko erdves. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojos  

2023-2027 

m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 3 uždavinys: 

Kurti saugią vaikams 

aplinką, kuri atitiktų 

HN 

 3.1  Įrengti vartų 

ir durų apsaugos 

sistemas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja

s ūkio 

reikalams  

2023-2027 

m. 

 

 8000 eurų  
1,2 proc. 

paramos 

lėšos ir tėvų 

mokesčio 

lėšos 

 3.2. Kurti naujas 

lauko edukacines 

erdves laikantis 

HN. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja

s ūkio 

reikalams 

2023-2027 

m. 

 

5000 eurų  

3.3. Atlikti 

remonto darbus 

įvairiose vidaus 

patalpose 

  

Direktoriaus 

pavaduotoja

s ūkio 

reikalams 

2023-2027 

m. 

 

50 000 eurų 
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2.4.3. Tikslo pasiekimo ir uždavinių įgyvendinimo rodikliai 

Uždaviniai Rodikliai Numatomi rezultatai 

2023 2024 2025 2026 2027 

1.1. Gerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo programų 

įgyvendinimą, 

kūrybiškai ir 

veiksmingai 

integruojant socialinį 

emocinį ugdymą, 

STEAM ugdymą, 

siekiant ugdytinių 

ugdymo(si) pažangos 

 

Vykdyti nuolatinę ugdomojo 

proceso stebėseną ir  priežiūrą. 

 100 100  100 100  100  

Vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimą vykdyti 

elektroniniame dienyne 

Eliis.(kartai per metus) 

 2 2  2  2  2  

 Organizuotų edukacinių veiklų  

netradicinėse aplinkose 

skaičius (proc.) 

 15 20  25  30  35  

Ugdymo procese taikytų 

inovatyvių ugdymo metodų: 

robotiką, medijas, STEAM ir 

pan., skaičius (proc.) 

 70 

 

80  90  90  90 

Atnaujinta įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo 

programa.(proc.) 

- - - - 100 

Vaikų individualios pažangos  

ir  pasiekimų su tėvais aptarimų 

skaičius. (kart.) 

2 2 2 2 2 

1.2. Gerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo prieinamumą 

ir socialinę įtrauktį 

vaikams, stiprinant 

švietimo paslaugų 

teikėjų prevencinių 

veiksmų bei  

bendradarbiavimo 

partnerystę. 

Įgyvendintų prevencinių 

priemonių, užtikrinančių 

ugdymo prieinamumą ir 

socialinę įtrauktį vaikams, 

skaičius.  (proc.) 

 70  80  85  90  95 

 Parengtų individualių pagalbos 

vaikui  planų  skaičius.  (vnt.) 

 8-10 8 -10 8 -10  8-10  8-10 

Atliekama reguliari 

individualių pagalbos vaikui 

planų refleksijos analizė, 

įvertinant vaikų, turinčių 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, pasiekimų augimą, 

dalis (proc) 

80 80 90 90 100 

Švietimo pagalbos specialistų 

suorganizuotų    konsultacijų 

SUP vaikų tėvams, skaičius. 

(vnt) 

10 10 10 10 10 

Į bendrą ugdymo turinį  

integruotų  socialinio emocinio 

ugdymo programų skaičius 

(vnt) 

3 3 3 3 3 

1.3.Stiprinti mokytojų 

mokymosi mokytis 

Parengtų mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų  

1 1 1 1 1 
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kompetenciją, 

skatinant jų 

profesionalumą ir 

lyderystę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikacijos programų  

skaičius (vnt.) 

Naujai priimtų pedagogų ir 

švietimo pagalbos specialistų, 

gaunančių mentoriaus pagalbą, 

skaičius (proc.) 

100 100 100 100 100 

Mokytojų, dalyvavusių 

tiksliniuose mokymuose, 

skirtuose naujų technologijų ir 

informacijos valdymo 

komunikacijos kompetencijos 

tobulinimui, skaičius (proc.) 

70 80 90 100 100 

Mokytojų, dalyvavusių 

gerosios darbo patirties 

pristatymuose už įstaigos ribų, 

skaičius. (vnt.) 

3 5 8 10 12 

Įstaigoje suorganizuotų 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių, skirtų įstaigos 

mokytojams ir pagalbos 

specialistams, skaičius (vnt.) 

2 2 3 3 3 

Mokytojų, reflektuojančių savo 

profesinius pasiekimus, 

skaičius.(proc.) 

70 80 90 90 100 

Aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją įgijusių mokytojų 

skaičius (vnt.) 

2 2 2 2 2 

2.1 Įtvirtinti 

patrauklios ir veiklios 

įstaigos įvaizdį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos apie įstaigos 

veiklą prieinamumas (proc.) 

80 80 90 90 100 

Parengtų respublikinių, miesto 

projektų, skirtų įstaigos 

reprezentavimui,  skaičius 

(vnt.) 

1 2 2 2 3 

Mokytojų, dalyvaujančių 

įvairiuose projektuose, 

parodose ir kituose miesto, 

respublikos renginiuose, 

skaičius.(proc.) 

50 60 70 80 90 

Atnaujintų, estetiškai patrauklių 

vidinių patalpų (proc.) 

80 90 90 95 100 

2.2 Stiprinti aktyvios, 

pozityvios, 

pasitikinčios, 

bendradarbiaujančios 

bendruomenės kultūrą, 

užtikrinant gerą 

Bendruomenės narių, 

dalyvavusių  
mikroklimato pokyčio tyrime, 

skaičius. (proc.) 

80 80 90 90 90 

Įstaigos darbuotojams skirtų 

renginių (išvykų, edukacijų) 

skaičius. (vnt.) 

2 2 2 2 2 
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mikroklimatą 

darželyje.  

 

 

 

 

Šeimų, aktyviai dalyvaujančių 

įstaigos kultūros puoselėjime, 

skaičius (proc.). 

60 70 80 90 90 

Darbuotojų, aktyviai 

dalyvaujančių įstaigos 

savivaldoje, darbo grupėse, 

skaičius (proc.) 

50 60 60 

 

 

70 80 

2.3. Puoselėti jau 

esamas ir kurti naujas 

bendruomenės 

tradicijas. 

 

 

 

 

 

 

Pravestų tradicinių švenčių  

skaičius (vnt.) 

3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Suorganizuotų naujų renginių, 

kurie taps tradiciniais, skaičius. 

(vnt.) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Įgyvendintų iniciatyvų, 

įtraukiančių tėvus į įstaigos 

vykdomas vakarones, akcijas, 

talkas, kūrybinius  ir sportinius 

projektus, skaičius. (vnt.) 

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

 2.4. Efektyvinti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais 

bei vietos 

bendruomene. 

 

 

 

 

Naujų socialinių partnerių 

skaičius. (vnt.) 

2 2 2 2 2 

Renginių, įtraukiant socialinius 

partnerius, skaičius (vnt.) 

2 2 2 2 2 

Bendrų renginių su socialiniais 

partneriais skaičius. (vnt.) 

2 2 2 2 2 

Dalyvavimas Lazdynų 

bendruomenės renginiuose. 

3 3 3 3 3 

3.1 Tęsti kryptingą 

vaikų sveikos 

gyvensenos pradmenų 

ugdymą, įgyvendinant 

sveikatos stiprinimo 

programas bei 

projektus. 

 

 

 

 

 

Parengtų ir įgyvendintų 

projektų, sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo temomis, skaičius 

(vnt.) 

1 1 1 1 1 

Bendruomenės narių, 

įsitraukusių į sveikatos 

programos „Spygliukai 

sveikuoliukai“  įgyvendinimą, 

skaičius (proc.) 

50 50 50 50 50 

Visuomenės sveikatos 

specialisto, dietisto pravestų 

paskaitų vaikams skaičius. 

(vnt.) 

3 3 3 3 3 

3.2 Įtraukti ugdytinių 

šeimas į lauko 

edukacinės aplinkos 

kūrimo projektus, 

skatinti veikti 

bendruomeniškai. 

 

 

 

Bendruomenės narių, 

dalyvavusių apklausoje dėl 

naujų  lauko edukacinių  erdvių 

poreikio, skaičius (proc.) 

50 50 50 50 50 

Bendruomenės narių, 

dalyvavusių žaliųjų laiko erdvių 

kūrime, skaičius (proc.) 

50 50 50 50 50 

Bendruomenės narių, 

dalyvavusių lauko erdvių 

50 50 50 50 50 
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 puoselėjimo darbuose, talkose, 

skaičius. (proc.) 

3.3 Kurti saugią 

vaikams aplinką, kuri 

atitiktų HN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengtos vartų ir durų apsaugos 

sistemos (vykdyti viešieji 

pirkimai, montavimo darbai ir 

t.t) (proc.). 

- 100 - - - 

Įkurtų naujų lauko edukacinių  

erdvių (laistytuvų viešbutis, 

vaistažolių pievelė, lauko 

kavinė ir t.t.), skaičius (vnt.) 

1 1 2 1 2 

Atlikti remonto darbus vidaus 

patalpose (1grupės,4 virtuvėlių, 

3 laiptinių,koridorių, 1 kabineto 

(proc.) 

60 70 80 90 90 

 

 

3.PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

  

Direktorius ir vertinimo darbo grupė, ne vėliau kaip iki sausio 31 d.  pristato, 

įstaigos tarybai ir skelbia viešai strateginio plano įgyvendinimo rezultatus pagal tikslo 

pasiekimo ir uždavinių įgyvendinimo rodiklius, įstaigos tarybai ir skelbia viešai.  

 

                                                          4. PRIEDAI 

                               4.1. Ankstesnio strateginio plano rezultatų apžvalga 

Apžvelgiant 2018-2022 m. strateginio plano numatytų tikslų pasiekimo rodiklius,  

aiškiai matyti palankus pokytis įstaigoje. Įstaigoje nuolat tobulinama tėvų informavimo 

sistema.  Atnaujintas įstaigos internetinio puslapio dizainas, kuriame sistemingai pateikiama 

savalaikė informacija apie įstaigą. Visa naujausia informacija teikiama per Eliis sistemą. Vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimas perkeltas į elektroninį dienyną Eliis. Sukurta lopšelio-darželio 

„Spygliukas”  facebook paskyra, kuri taip pat padeda informacijos apie darželio veiklą sklaidai. 

Sukurtas įstaigos logotipas, vėliava. Darželis turi savo dainą (himną). 50 % Įstaigos mokytojų 

ir specialistų darželis buvo reprezentuojamas dalyvaujant rajono, miesto, respublikos 

projektuose, įvairiuose renginiuose, dalinantis gerąja darbo patirtimi. Parengti  ir įgyvendinti 4 

respublikiniai projektai „Vandens muzika“, „Rudolfas elnias švytinčia nosimi“, „Basomis per 

sniegą”, „Kad dantukai būtų sveiki”, „ Žiemos virtuvė“. 

Įstaiga turi ir puoselėja savo tradicijas. Taip pat įstaigoje nuolat vyksta naujų, 

netradicinių renginių organizavimas: „Morkadienis”, kurio metu veikė įvairios dirbtuvėlės: 

„Sulčių  baras“, „Kepyklėlė“, „Salotų baras“, „Fotostudija“, „Degustacijų baras“, „Atradimų 
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dirbtuvėlės“, „Štampavimo studija“; „Rudens linksmybės“, kurio metu vaikai tyrinėjo aplinką, 

degustavo rudens patiekalus, sportavo: “Paukštelių olimpinės žaidynės”,  kurių metu vaikučiai 

daug sportavo; akcija „Obuolį valgai, sveikas augi”, kurio metu buvo daug kalbama apie vaisių 

naudą. Vykę renginiai padėjo stiprinti darželio kultūrą, skatinant glaudesnį darželio 

bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.  

10 % ugdymo buvo organizuojama  ir netradicinėse aplinkose: 

• Išvyka į Lėlės teatrą. Spektaklis „Voro vestuvės“. 

• Išvyka į Žaislų muziejų. 

• Išvyka į Pelėdų ūkį. 

• Edukacinė programa avietyne. 

• Išvyka į Kukurūzų lauką. 

• Išvyka į Pinigų muziejų. 

• Išvyka į Geležinkelio muziejų. 

• Išvyka į energetikos muziejų. 

• Išvyka į Lazdynų biblioteką. 

• Išvyka į Martyno Mažvydo biblioteką. 

Suorganizuotos netradicinės edukacijos vaikams „Ponas magnetas“, „Svečiuose 

pasaka“, „Mikrobų ataka“. 

          70%  grupių mokytojų ir specialistų  į ugdymo(si) procesą įtraukia holistinės filosofijos,  

S.Kneipo sveikatinimo metodikos elementų naudojimą. 

 Darželio kieme įkurtos ekologiškos edukacinės erdvės: pakeltos lysvės, inkilėlių sienelė, 

vabalų „viešbutis”, lauko bibliotekėlė.   

Nuolat buvo plečiamas socialinių partnerių ratas. Pradėjome bendradarbiauti su S. Kneipo 

draugija, Vilniaus lopšeliais-darželiais „Žilvitis”, „Du gaideliai”, Lazdynų „Ryto” 

bendruomene, Lazdynų biblioteka, „Žėručio” pradine mokykla, „Ąžuolyno” progimnazija, Šv. 

Jono Bosko bažnyčia. 

Nuolat tobulinamas ugdymo turinys. Jis papildomas įvairiais projektais. Parengti ir 

įgyvendinti grupių projektai: „Ant drugelio sparnų“, „Vandens harmonija“, „Medžiai – mūsų 

draugai“, „Skaitykla gamtoje“, ,,Gamtos stebuklai vaiko akimis", „Tyrinėjimai vasarą“, 

„Judam, krutam visada, sportas – mūsų sveikata!“, „Smėlio ir vandens paslaptys". „Mano 

linksmoji vasara“, „Vandens stebuklas“, „Vanduo kaip sveikatingumo ir eksperimentų 

šaltinis“. 
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Siekiant atliepti šiuolaikinių  vaikų poreikius, ugdymo procese buvo naudojama IT. 

Priešmokyklinių grupių mokytojos, meninio ugdymo mokytoja, kūno kultūros mokytojas 

ugdymo metu naudojasi interaktyviais ekranais. Interaktyvios užduotėlės suteikia galimybę 

vaikams greičiau, jiems priimtinu būdu įsisavinti mokomąją medžiagą, veiklos tapo įdomesnės, 

patrauklesnės.  Priešmokyklinių grupių mokytojos į ugdymo procesą įtraukė Eduka ir Ema 

ugdymo(si) platformas. 

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojama emocinio 

intelekto ugdymo programa „Dramblys”, 2 priešmokyklinėse grupėse taikoma tarptautinė 

prevencinė  programa „Zipio draugai“.  

  Rengiami metiniai ir savaitiniai ugdymo planai. Įstaigoje pasirinkta ir patvirtinta 

atvirojo planavimo forma. Nuolat vykdoma ugdymo proceso refleksija. 

Įstaigoje kuriama ir nuolat tobulinama vaikų pasiekimų ir pažangos sistema. 

Pradėti kaupti vaikų patirties aplankalai, atnaujintos ikimokyklinio amžiaus vaikų apsiekimų 

fiksavimo formos. Vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimo aplankalu“ ir „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa”. Atliktas 

įstaigos veiklos įsivertinimas, kurio metu pagalbinis rodiklis 3.1.1. Vaiko daromos pažangos 

vertinimo sistema įvertintas 2,96 balo. Atliktas šios srities giluminis įsivertinimas, kurio metu 

atlikta mokytojų ir tėvų apklausa. Parengtos išvados ir rekomendacijos, šios srities rodiklių 

gerinimui. Parengtas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų individualios pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“.  

Ugdomojo proceso planavimas ir vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas perkelti 

į elektroninį dienyną Eliis.   

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija. Rengiami Vaiko gerovės komisijos 

metiniai veiklos planai. Sistemingai vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kurių metu 

aptariami vaikų, turinčių specialiuosius ugdymo(si) poreikius pasiekimai, kylantys sunkumai. 

Reikalui esant į posėdžius kviečiame ugdytinių tėveliai, grupių mokytojai. Vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių buvo parengti individualūs pagalbos planai, atsižvelgiant į 

PPT išvadas bei rekomendacijas.  Individualūs vaiko pagalbos planai  aptarti Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose bei su ugdytinių tėveliais. Organizuojami situacijų  stebėjimai 

(psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas) ir jų analizė, teikiamos 

konsultacijos ugdytinių tėveliams, mokytojams. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su PPT   

paskirtu koordinatoriumi.   

Įstaigoje didelis dėmesys yra skiriamas bendruomenės sveikatinimui. Vaikai 

sistemingai užimami sportine veikla tiek salėje, tiek lauke (dirba kūno kultūros mokytojas). 
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Esant tinkamoms oro sąlygoms rytinės mankštos organizuojamos lauke, kviečiant ne tik 

vaikučius, bet ir tėvelius bei įstaigos darbuotojus. Nuolat dalyvaujama respublikiniuose 

sveikatinimo projektuose, akcijose ir pan.: „Diena be automobilio”, „Futboliukas”, „Sveikas 

kaip ridikas”, „Mažoji mylia”, „Olimpinės žaidynės” ir kt. 2022 m.  parengta sveikatos 

stiprinimo programa „Spygliukai Sveikuoliukai” ir įsitraukta  į sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklą.  

Panaudojant 1,2 %  lėšas pakeisti visi lauko įrengimai saugiais, higienos normas 

atitinkančiais įrenginiais. Įsigyta kokybiška lauko danga. Atliktas 4 grupių, miegamųjų, 

rūbinėlių grindų dangos keitimas ir virtuvėlių remontas, 1 grupės pilnas remontas, 

suremontuota dalis administracijos patalpų (dietisto, pavaduotojo ūkiui, logopedo kabinetai), 

pradėtas remontas buvusiose skalbyklos patalpose. Darželio inventorius papildytas buitine 

technika: sulčiaspaudė, plaktuvas, kepimo krosnelė, 2 nauji šaldytuvai, virimo termokatilas. 

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupės  papildytos naujais baldais,  sumontuotos vertikalios žaliuzės 

grupėse ir miegamojo patalpose. Darželio teritorijoje pastatyta pavėsinė šiukšlių 

konteineriams. Vilniaus miesto savivaldybėms skirtomis lėšomis pakeistas darželio stogas, 

įrengtas darželio teritorijos apšvietimas. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą darželyje bei 

apsaugoti darželio teritoriją nuo nenumatytų aplinkybių, buvo pakeisti įvažiavimo vartai, 

šoniniai varteliai bei dalis tvoros. Taip pat rekonstruoti laiptų turėklai. Demontuotas baseinas 

darželio kieme  ir įrengta edukacinė judėjimo erdvė. Taip atsirado  didesnės galimybės vaikams 

laisvai judėti ir įgyti sveikatingumo gerinimo gebėjimų. 

 Siekiant efektyvaus įstaigos patalpų naudojimo ir teigiamos emocinės aplinkos 

kūrimo įvairų poreikių vaikams, įrengtas sensorinis kambarys. Įsigyta interaktyvių priemonių: 

3 interaktyvūs ekranai, šviesos lentos, 12 kompiuterių, sensorinių priemonių rinkiniai, 3 

planšetiniai kompiuteriai. Visos darbo vietos turi prieigą prie internetinio ryšio. 

2021  m. dalyvavome Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų žaliųjų 

edukacinių erdvių konkurse. Laimėta III vieta. 

Įstaigos išlaikymui skirtos biudžeto lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, 

sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 

4.2 Vidaus analizė 

  

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritys Duomenys ir pokytis 
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1. Vaikų pasiekimai ir 

pažanga 

  

  

  

• Individualizuojamas vaikų ugdymas pagal jų 

pasiekimus.  

•  Sudaromos sąlygos įvairių gebėjimų vaikams 

patirti ugdymosi sėkmę ugdymosi procese. 

• Nuolat tobulinama vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema. Vertinama 2 kartus per metus 

Ellis elektroninio dienyno platformoje.  

• Užtikrinamas tęstinumas įgyvendinant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas.  

• Didžioji dalis vaikų įstaigoje pasiekia aukštą 

pasirengimo mokyklai lygį bei atitinka 

priešmokyklinio ugdymo (-si) standartus.  

• Tėvai sistemingai gauna išsamią informaciją apie 

vaikų pasiekimus ir pažangą,  

• Darželio ugdytiniai dalyvauja respublikiniuose 

konkursuose, miesto renginiuose, projektuose. 

2. Ugdymo turinys ir 

organizavimas 

  

  

  

•  Ugdymas(is) lopšelyje-darželyje vyksta pagal 

įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio 

ugdymo programą „Vis platėjančiu takeliu“ ir 

atnaujintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą“, įtraukiant sveikatinimo programą 

„Spygliukai Sveikuoliukai”, „Zipio draugų” 

emocinio raštingumo programą, taikant S. Kneipo 

sveikatinimo elementus. Darželyje vyksta anglų 

kalbos, keramikos ir dailės,  dainavimo papildomo 

ugdymo būreliai. Su SKM dalyvaujame 

projektinėje veikloje „ Sportas visiems“|.  

• Identifikuojami ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai. Rengiamos ir įgyvendinimui 

pritaikomos individualios ugdymo programos 

pagal PPT rekomendacijas. 

• Ikimokyklinio ugdymo programos turinys 

orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, 

reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės 

tobulėjimui.  

• Ugdymo turinys planuojamas ir įgyvendinamas 

atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, 

individualius gebėjimus ir tėvų pageidavimus. 

•  Į ugdymo procesą palaipsniui integruojami 

aktyvūs ugdymo(si) metodai, kurie paremti vaikų 
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daromais eksperimentais, tyrinėjimu, stebėjimu 

(pvz. STEAM). 

3. Ugdymo(si) aplinkos 

  

  

•  Vaikų veikla organizuojama ne tik grupių 

patalpose, bet ir specialistų kabinetuose 

(logopedo, psichologo, specialiojo ir socialinio 

pedagogo, muzikos salėje bei lauko žaidimų 

aikštelėse, sensoriniame kambaryje).   

• Grupių aplinka – saugi, jauki, kviečianti kurti ir 

eksperimentuoti, lengvai prieinama ir patogi, 

besikeičianti, atitinkanti vaiko raidą.   

• Lopšelyje-darželyje akcentuojamas vaikų 

saugumas, geras emocinis klimatas, 

sveikatingumo įgūdžių įgijimas. Ypač, 

susitelkiama į emocinį, bendravimo, savivokos ir 

partnerystės ugdymą (-si). 

• Kiekviena grupė turi kompiuterius, 

priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai skaitmeninio 

raštingumo kompetencijai įgyvendinti naudoja 

planšetinius kompiuterius ir interaktyvius ekranus, 

salėje yra mobilus interaktyvus ekranas. 

• Sudarytos sąlygos vaikui tobulėti ir patirti, vaikas 

gyvena čia ir dabar, įgyvendina savo pomėgius, 

patiria naujus įspūdžius. 

4. Lyderystė ir vadyba 

  

  

Administraciją sudaro: direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 

sekretorė.  

Įstaigoje sudarytos sąlygos veikti savivaldos 

institucijoms: Darželio taryba, Pedagogų taryba, VGK, 

grupių tėvų aktyvai, darbuotojus atstovauja Profesinės 

sąjungos. 

Įstaigoje veikia darbo komandomis, susitarimais 

grindžiamas bendradarbiavimas ir bendravimas, 

atsižvelgiama į tėvų ir darbuotojų siūlymus, nuomonę, į 

veiklas ir įstaigos įvaizdžio formavimą įtraukiami vaikai, 

tėvai, visas personalas, ieškoma inovatyvių ir veiksmingų 

bendradarbiavimo būdų. 

 Lopšelis-darželis bendradarbiauja ir vykdo edukacines 

veiklas, akcijas  su Lazdynų biblioteka, Šv. Jono Bosko 

bažnyčia, PPT, SKM, „Mažieji šnekučiai“, Lazdynų 

mikrorajono ugdymo įstaigomis, Lazdynų bendruomene, 

Tautmilės šunų prieglauda, Lietuvos neįgaliųjų draugija, 

Kneipo asociacija. 
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Ugdytinių tėvai skatinami įsitraukti  į ugdymo procesą. 

Organizuojamos bendros veiklos, šventės, sporto 

renginiai, talkos, projektai.  Siekiant išsiaiškinti tikslingą 

ugdymo paslaugų kokybę, vykdomos tėvų apklausos, 

teikiamos ugdymo kokybės įstaigoje ataskaitos, 

numatomi ugdymo kokybės gerinimo metodai ir būdai.  

5. Žmogiškieji ištekliai 

  

  

 Lopšelyje - darželyje 2022 metų pabaigoje yra 

naudojamos 58 pareigybės: administracijos darbuotojai - 

4, ikimokyklinio ugdymo mokytojai - 20, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai – 4, pagalbos vaikui specialistai 

(logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, 

psichologė) - 4, mokytojų padėjėjos - 12, padėjėja su SUP 

vaikais -2. Lopšelyje – darželyje dirba dietistė, 

sandėlininkė, 4 virėjos, 2 kiemsargiai, 1 valytoja, 4 sargai, 

1 IKT specialistas. 

Ilgametę patirtį turintis įstaigos personalas dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

 Nuo 2020 m. įstaigoje didelės darbuotojų kaitos 

nepastebėta, keletą mokytojų dalyvauja 

persikvalifikavimo studijų programose, įstaiga atvira 

studentams. Beveik visų pareigybių etatai užimti.  

6 mokytojos turi vyresniosios mokytojos , 4 metodininko 

kvalifikacijas. Meninio ugdymo mokytoja  ir kūno 

kultūros mokytojas turi vyresniosios mokytojos 

kvalifikaciją.  

 

6.   Materialinių ir finansini 

išteklių valdymas 

•  Valstybės biudžeto mokymo lėšos;  

• Vilniaus savivaldybės biudžeto asignavimų lėšos, 

skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;  

• Tėvų mokesčio lėšos už vaiko išlaikymą lopšelyje-

darželyje;  

• 1.2 proc. GPM paramos lėšos;  

• Lėšos, gautos už trumpalaikę patalpų nuomą;  

• Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių 

asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais 

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal 

pavedimus. 

• Siekiant efektyvaus finansinių išteklių valdymo, 

tikslingai naudojami finansiniai ištekliai pagal 

numatytą išlaidų klasifikaciją, su lopšelio-darželio 

taryba derinamas lėšų skirstymas, reguliariai 
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atsiskaitoma lopšelio-darželio bendruomenei dėl 

panaudotų lėšų. 

  

 

4.3. SSGG analizės suvestinė 

  

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

• Saugi, patraukli  lopšelio-darželio 

lauko aplinka. Įrengtos edukacinės 

erdvės: lauko bibliotekėlė, inkilėlių 

sienelė, vabalų „Viešbutis“, paukščių 

ir vabzdžių edukaciniai stendai, 

„Smalsiųjų daržininkų“ daržas, 

sveikatingumo takas pagal S. Kneipo 

metodiką, pojūčių stalai. 

• Visos grupės bei kabinetai aprūpinti 

IKT. 

• Įstaiga atvira pokyčiams. Aktyvus ir 

efektyvus  prisitaikymas prie 

pokyčių. 

• Sveikatos stiprinimo programos 

vykdymas: įstaiga dalyvauja sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo veikloje. 

• Besimokantis, iniciatyvus, patiriantis 

augimą ir sėkmę pedagoginis 

personalas. 

• Demokratiškas įstaigos valdymas. 

Įstaigos vadovų santykiai su 

bendruomene grindžiami tarpusavio 

supratimu ir bendradarbiavimu. 

• Komandinis darbas, darbas 

grupėmis, dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi. 

•  Tėvų bendruomenė  įsitraukianti į 

bendrų sprendimų priėmimą bei 

vaikų ugdymo(si) procesą. 

• Teikiama visų švietimo pagalbos 

specialistų pagalba vaikui ir šeimai. 

(psichologo, logopedo, specialiojo 

pedagogo ir socialinio pedagogo). 

• Didžioji dalis bendruomenės 

teigiamai vertina vadovo profesinę 

kompetenciją 

• Materialinė bazė neatitinka 

šiuolaikinių reikalavimų (reikalinga 

įstaigos pastatų renovacija, trūksta 

šiuolaikinių ugdymo priemonių, 

skirtų skaitmeninei kompetencijai 

ugdyti, būtinas įstaigos elektros 

instaliacijos atnaujinimas, lauko 

takelių atnaujinimas, bendrųjų 

koridorių, laiptinių atnaujinimas, 

pastato išorės apšiltinimas, sienų 

siūlių įtrūkimų šalinimas.  

• Mokytojams trūksta žinių ir patirties 

tinkamai organizuojant įtraukųjį 

ugdymą. 

•  Jaunų, kvalifikuotų, perspektyvių 

mokytojų stygius. 

• Pasigendama darželio savivaldos 

veiklumo. 

• Darželis neatitinka universalaus 

dizaino principams.   
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• Įrengtos papildomos Kiss Ride  

sustojimo vietos automobiliams. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

• Sistemingas pedagogų ir kitų 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas. 

• Plėtoti įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimo galimybes ieškant 

naujų formų bei aktualizuojant 

esamas. 

• Teikti steigėjui paraiškas įstaigos 

pastato renovacijai, darželio aplinkos 

atnaujinimui, įskaitant ir pastato bei 

aplinkos pritaikymą žmonėms su 

judėjimo negalia 

• Ieškoti naujų technologinių, 

vadybinių sprendimų gerinti šeimų ir 

pedagogų tarpusavio komunikaciją.  

•  Keisti pažangos pasiekimų 

vertinimo sistemą, atsižvelgiant į 

visų šalių poreikius.  

• Bendruomenėje sutarti kas yra 

šeimos gero informavimo standartas 

ir jo laikytis. 

•  Gerinti ugdymosi turinio, 

planavimo, organizavimo kokybę, 

vadovaujantis šiuolaikinio 

ikimokyklinio ugdymo turinio 

samprata, tobulinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

kompetencijas, vykdant nuolatinę ir 

sistemingą refleksiją bei stebėseną. 

• Įrengti įėjimo į pastatą 5 durų 

apsaugos sistemą, domofonus. 

• Finansinių resursų trūkumas: dėl 

didelio nusidėvėjimo ir didelių 

investicijų poreikio fizinei aplinkai 

atnaujinti, ribotos galimybės kurti 

šiuolaikišką, inovatyvią ugdomąją 

aplinką. 

• Pokyčiai, reikalaujantys keisti įprastą 

darbo praktiką, nauji lūkesčiai, 

naujos darbo priemonės gali mažinti 

dalies darbuotojų psichologinį 

saugumą, motyvaciją bei turėti įtakos 

personalo kaitai. 

• Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

trūkumas mieste neužtikrina 

reikiamo kvalifikuotų specialistų 

skaičiaus, o tai gali daryti neigiamą 

įtaką kokybiškų paslaugų teikimui. 

• Dalies įstaigos darbuotojų vidinės 

nuostatos ir įpročiai gali būti trukdžiu 

siekti teigiamos emocinės aplinkos  

veikimo principams įgyvendinti. 

• Blogėjantis ikimokyklinio vaikų 

sveikatos indeksas (daugėja alergiškų 

vaikų). 

• Darželio vartai ir įėjimo durys  

neapsaugotos nuo pašalinių žmonių 

apsilankymo.  
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