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ĮVADAS
Lietuvos švietimo ateitį projektuojame žvelgdami į Europos sąjungos brėžiamas švietimo
perspektyvas ir mūsų nacionalinį kontekstą. Mūsų švietimo kokybės siekiai dera su Europos kokybės
siekiais. Valstybės pažangos strategijoje ,,Lietuva 2030“, EBPO ,,Inovacijų strategijoje“ ir ,,ES 2020“
brėžiami esminiai strateginiai tikslai: švietimo ir mokymo kokybės bei veiksmingumo gerinimas;
orientacija į kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės ugdymą; novatoriškumo ir kūrybingumo aspektų
visuose švietimo ir mokymo lygiuose stiprinimą. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme nustatyti
mūsų valstybės švietimo tikslai, švietimo sistemos principai, švietimo sistemos sandaros, švietimo
veiklos ir santykių pagrindai. Įstatyme apibrėžta ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui
tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, taip
pat priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio
ugdymo programą. Taigi, ikimokyklinio ugdymo įstaigai, kuri yra pati pirmoji pakopa tarp kitų
ugdymo institucijų, tenka ypatingas vaidmuo užtikrinant švietimo prioritetus. Įgyvendindama vieną
iš Lietuvos Respublikos švietimo politikos prioritetų – ugdymo įstaigos veiklos kokybės gerinimą
(Žin., 2011-03-31, Nr. 38-1804), mūsų bendruomenė atlieka vidinio įsivertinimo procesus ir jų
duomenų panaudojimą įstaigos veiklos gerinimui. Sėkmingo strateginio proceso pagrindas –
nenutrūkstamas bendravimas, todėl bendruomenė aktyviai dalyvauja planuojant įstaigos veiklą. Taip
kuriama besimokanti organizacija – kai bendruomenės nariai apmąsto ir vertina savo veiklą,
bendradarbiauja ir kartu kuria realius įstaigos veiklos aspektus. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatai, tyrimai, diskusijos, pasiūlymai mūsų bendruomenei yra reikšmingi ir panaudoti rengiant
strateginį planą.
Vilniaus Santariškių lopšelio – darželio strateginis veiklos planas 2018 – 2022 metams atliepia
Valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 metų nuostatas, Valstybės pažangos strategijos
„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m.
gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin.,2012,Nr. 61-3050) nuostatas; Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymą, Vilniaus miesto savivaldybės 2010 – 2020 m. strategines kryptis, įstaigos
nuostatus ir bendruomenės poreikius. Strateginis veiklos planas – tai įstaigos veiklos programa
penkerių metų laikotarpiui. Strateginio plano tikslas –

valdant ugdymo įstaigos veiklą, telkti

bendruomenę, visuotinai aptartiems, ilgalaikiams tikslams pasiekti, nuolat išlaikant tinkamą
vystymosi kryptį ir prioritetus, planuojant kaitos pokyčius ir kontroliuojant aplinkoje vykstančius
procesus. Remiantis šiuo planu rengiami lopšelio – darželio metiniai veiklos planai.
Pirmieji strateginio planavimo etapai –

nuodugni įstaigos situacijos analizė, vizijos

suformulavimas, misijos parengimas bei ugdymo filosofijos išgryninimas. Siekiant visuminės
įstaigos veiklos dermės, Strateginis planas rengtas paraleliai kuriant savitą įstaigos ugdymo
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programos projektą. Būtent toks planavimo procesas subūrė ir vienijo darželio bendruomenę, sutelkė
ją bendrų tikslų įgyvendinimui, didino atsakomybę ir įsipareigojimą įstaigai.
Įstaigos strateginį planą rengė strateginio planavimo komanda, kurios sudėtį patvirtino
lopšelio – darželio direktorius. Komandą sudarė įstaigos vadovai, pedagogai, bendruomenės nariai.
Rengiant strateginį planą buvo laikomasi atvirumo, visuotinumo, suderinamumo, skaidrumo,
nuolatinio tobulėjimo ir vidinio įsivertinimo principų.
Parengta strategija padės Vilniaus Santariškių lopšeliui – darželiui sukurti savitą įstaigos
modelį, kuris užtikrins įgyvendinamų programų funkcionavimą ir ugdymo paslaugų kokybę.

1. BENDROSIOS ŽINIOS
1. Visas pavadinimas – Vilniaus Santariškių lopšelis – darželis (toliau Lopšelis – darželis).
2. Lopšelio

– darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.
3. Darželio veiklos istorija: lopšelis – darželis įsteigtas 2014 m. birželio 18 d. Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1 – 1909.
4. Darželio adresas: Santariškių g. 27 A, Vilnius, LT – 08406, telefonai: (8 – 5) 2194834, (8 – 5)
2194835, el. paštas rastine@santariskes.vilnius.lm.lt.
5. Lopšelio – darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
6. Lopšelio – darželio priklausomybė – Savivaldybės įstaiga.
7. Lopšelio – darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.
8. Lopšelio – darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto
savivaldybės taryba (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT – 09601 Vilnius).
9. Lopšelio darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties, ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas.
10. Ugdymo kalba – lietuvių.
11. Ugdymo forma – dieninė.
12. Lopšelis – darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
programas.
13. Lopšelis – darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Lopšelio – darželio nuostatais.
14. Lopšelis – darželis vykdo ikimokyklinį ugdymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis, parengtą ir steigėjo pritartą programą.
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi
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programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Atsižvelgiama į lopšelio
– darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, konkretinamas ir
individualizuojamas ugdymo turinys.
15. Darželis komplektuojamas steigėjo nustatyta tvarka:

Duomenys apie komplektaciją 2016 m. rugsėjo 1 d.
Ankstyvojo ikimokyklinio
amžiaus gr. (1 grupė)

Ikimokyklinio
amžiaus Priešmokyklinio
ugdymo gr. (8 grupės)
gr. (3 grupės)

Darbo
laikas

10.30 val.

Darbo
laikas

10.30 val.

Darbo
laikas

10.30 val.

16

Vaikų
skaičius

165

Vaikų
skaičius

58

Vaikų
skaičiu
s

ugdymo

16. Duomenys apie pedagogus: darželyje yra 52 darbuotojai, iš jų – 25 yra pedagogai: 1 direktorius,
1 pavaduotojas ugdymui, 1 logopedas, 1 psichologas, 1 socialinis pedagogas, 1 meninio ugdymo
pedagogas ir 19 ikimokyklinio ugdymo pedagogų. Lopšelyje – darželyje atestuotų pedagogų: III
vadybinė kategorija, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija – direktorius, II vadybinė kategorija –
pavaduotojas ugdymui, 1 metodininko kvalifikacinė kategorija – meninio ugdymo pedagogas, 4
ikimokyklinio ugdymo pedagogai – vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija, 15 neatestuotų, tačiau
kvalifikuotų pedagogų.
17. Santariškių lopšelis – darželis dirba 12 val. (nuo 7.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis) ir teikia šias
paslaugas:
 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintą valstybinę bei pedagogų
parengtą ikimokyklinio ugdymo programą;
 teikia švietimo pagalbą šeimoms;
 tenkina vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikius;
 organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą;
 organizuoja vaikų maitinimą;
 sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias emocinį ir
fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą.
18. Į Vilniaus Santariškių lopšelį – darželį vaikai priimami vadovaujantis „Vaikų priėmimo į
Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo
tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 gegužės 28 d. sprendimu
Nr. 1-57 ir nauja jo redakcija, patvirtinta 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 - 235. Vaikai į
grupes priimami iki rugsėjo pirmos dienos, jeigu yra laisvų vietų, ir vėliau.
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2. BENDROSIOS NUOSTATOS
Įstaigos savitumas
Moderniosios pastato technologijos: Santariškių lopšelis – darželis duris atvėrė 2015 metų
sausio mėnesį. Tai – antrasis darželis Vilniuje, suplanuotas bei pastatytas jau nepriklausomos
Lietuvos laikotarpiu ir svarbi dalis Vilniaus miesto savivaldybės programoje, kuri numato užtikrinti
sąlygas visiems vaikams lankyti darželį. Moderniame, aukščiausią energetinio efektyvumo A+ klasę
atitinkančiame pastate įrengtas geoterminis šildymas, investuota į modernias technologijas, todėl
darželyje yra šilta ir naudojama mažai energijos išteklių. 3,5 tūkst. m² ploto pastato projektinis
pajėgumas – apie 250 vaikų. Darželis pastatytas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.
Bendruomenės išskirtinumas: Santariškės – Verkių seniūnijai priklausantis mikrorajonas.
Netoli darželio veikia viena didžiausių ligoninių Lietuvoje – Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos, driekiasi Verkių nacionalinis parkas. Naujo darželio atidarymu Santariškėse
rūpinosi šiame mikrorajone gyvenančių ir dirbančių iniciatyvių vilniečių bendruomenė. Dauguma
šeimų yra jaunos, aktyvios, reiklios, noriai bendradarbiaujančios su pedagogais, įstaigos
administracija. Anketinės šeimų apklausos rezultatai ir individualūs pokalbiai leidžia teigti, kad
daugumos lūkesčiai ikimokykliniam vaiko ugdymui panašūs. Tėvų bendruomenei rūpi ugdymo
kokybė, jie tikisi, kad vaikai gerai jausis darželyje, bus ugdomi vaikų gebėjimai, o esant tam tikriems
sunkumams bus suteikiama profesionali pagalba įveikiant socialines, kalbos raidos ar pažinimo
problemas.
Komunikavimo sistemos: siekiant efektyviai keistis aktualia informacija, visame darželyje
įdiegtas interneto ryšys, kasdien naudojamos informacinės technologijos. Viena iš dažniausiai
naudojamų komunikavimo sistemų - „Mūsų darželis“ (elektroninis dienynas). Ši priemonė darželio
tėvams ir darbuotojams suteikia patogią galimybę bendrauti, aktyviai veikti. ,,Mūsų darželio“ sistemoje
elektroniniu formatu pateikiami tėvų mokesčio kvitai, valgiaraščiai, ugdomosios veiklos planai. Svarbi
informacijos sklaidos priemonė – įstaigos internetinė svetainė, kurioje skelbiama informacija apie
renginius darželyje, vaikų ugdymą, teikiamos ataskaitos apie lėšų panaudojimą, publikuojami
strateginiai ir veiklos planai, kiti su lopšelio – darželio veikla susiję pranešimai. Dar viena šiuolaikinio
komunikavimo dalis – sukurti du socialiniai tinklai. Pirmasis yra uždaras, skirtas vidiniam lopšelio

– darželio kolektyvo narių komunikavimui, o antrasis – atviras, skirtas tėvų bendruomenei,
visuomenei.
Vaikai ir jų poreikiai: Santariškių lopšelį – darželį lankantys vaikai – miesto vaikai.
Daugumai vaikų lietuvių kalba – gimtoji kalba. Tai naujos kartos vaikai – pasitikintys savimi,
smalsūs, mėgstantys tyrinėti, spręsti problemas, aiškintis jų kilimo priežastis. Vaikai auga aplinkoje,
kurioje gausu informacinių technologijų – kompiuteriai, internetas, mobilūs telefonai, skaitmeninės
knygos. Juos domina ne tik tradiciniai, įprasti, bet ir nauji žaislai ir žaidimai, pagrįsti naujomis
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technologijomis ir naujomis žaidimo su jais galimybėmis, sukurti remiantis šiuolaikinio gyvenimo
aktualijomis ir originaliais sprendimais. Vaikai patys noriai ieško informacijos, greitai susidomi,
vienu metu gali įsitraukti į keletą veiklų, dažnai jas keičia. Jie skuba greitai patirti sėkmę, net jeigu
veikla reikalauja daugiau pastangų. Organizuojant ugdymą mūsų ikimokyklinėje įstaigoje, vienas
aktualiausių uždavinių auklėtojams ir kitiems pedagogams - patenkinti visiems vaikams būdingus
poreikius: saugumo, judėjimo, žaidimo, bendravimo, pažinimo, meninių įspūdžių ir saviraiškos.
Taip pat atsižvelgti ir į išskirtinius vaiko poreikius, kuriuos nulemia: kartos ir kalbos ypatumai,
vaiko lytis, tautinis identitetas, socialinė šeimos padėtis, išskirtiniai gebėjimai, specialieji ugdymosi
poreikiai. Santariškių lopšelis – darželis išsiskiria savo turima IT baze ir jos prieinamumu visiems
pedagogams. Sudaromos visos sąlygos šiuolaikiniam pedagogui veikti ir ugdomojoje veikloje
taikyti pačias moderniausias IT technologijas, atliepiant šiuolaikinio ugdymo tendencijas bei
šiuolaikinių vaikų pažinimo poreikį.
Grupių veikla: Įstaigoje veikia 12 grupių, kurias lanko apie 240 vaikų. Visų gupių veiklos
trukmė yra po 10,5 val. Dalis darželio grupių veiklą pradeda 7.00 val. baigia 17.30 val., kitos dirba
nuo 8.30 val. iki 19.00 val. Rytais ir vakarais dirbančių tėvų patogumui veikia pailgintos priežiūros
grupės. Į lopšelį – darželį priimami vaikai tėvų (globėjų) prašymu, pasirašius sutartį, kurioje
apibrėžiamos vaikų tėvų (globėjų) bei darželio darbuotojų teisės ir pareigos. Vaikų priėmimo tvarką
reglamentuoja steigėjo patvirtintos taisyklės. Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į gimimo
metus. Grupėje dirba 2 pedagogai (ne vienu metu) ir padėjėjas. Lopšelyje – darželyje, atsižvelgiant
į vaikų amžių, formuojamos ankstyvojo (1,5 – 3 m.), ikimokyklinio (3 – 5 m.) ir priešmokyklinio
(6– 7 m.) amžiaus vaikų grupės. Į bendrosios paskirties grupes integruojami specialiųjų poreikių
turintys vaikai. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiamos logopedo,
psichologo, socialinio pedagogo konsultacijos. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimą, įstaigoje
organizuojamos mokamos papildomojo ugdymo – sportinio, meninio, užsienio kalbos, intelekto
lavinimo būrelių paslaugos.
Savita lopšelio – darželio ugdymo programa yra orientuota į Europos Sąjungos švietimo
ir mokymosi visą gyvenimą prioritetus, grindžiama naujausiais moksliniais tyrimais, ir pozityvia
pedagogine praktika. Lopšelio – darželio pedagogai laikosi nuostatos, kad vaikystė – unikali
vertybė, todėl labai svarbu vertinti vaiko gyvenimą „čia“ ir „dabar“ bei ugdyti laisvą, savarankišką,
atsakingą, kūrybingą asmenybę. Vaikas yra mažasis pilietis, turintis teises ir pareigas, aktyvus
ugdymosi proceso dalyvis. Ugdymo procese remiamasi humanizmo, progresyviojo ugdymo ir
asmenybės sklaidą skatinančio ugdymo teorijomis, taikomi Howard Gardner intelektų įvairovės
teorijos elementai.
Remdamiesi humanistine pedagogika siekiame: teigiamo vaiko savęs vertinimo; atvirumo
patirčiai; mokėjimo įvardinti ir valdyti savo jausmus, poelgius; kurti ir laikytis bendrai priimtų vertybių
ir bendravimo normų; partnerystės ir draugiškų mokytojo bei vaiko santykių; suteikti kuo daugiau erdvės
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vaiko saviraiškai; vystyti vaiko gebėjimą mokytis, rasti sau reikalingą informaciją, gebėti ją taikyti,
sprendžiant problemas. Savo veikloje siekiame įgyvendinti pagrindinį humanistinės pedagogikos
principą – kiekvieno asmens vertės pripažinimą ir pagarbą jam, asmens pasirinkimo laisvę ir
atsakomybę.

Remdamiesi progresyviojo ugdymo teorija siekiame: gerbti ir vertinti kiekvieno vaiko
individualumą; sudaryti sąlygas dirbti savo tempu ir pagal savo jėgas; sudaryti galimybę laisvai
rinktis veiklos formas; organizuoti veiklą individualiai, mažose grupelėse, su visa grupe; ugdymą
integruoti; mokytis dirbti komandoje.
Asmenybės sklaidą skatinančios idėjos mus įpareigoja: gerai žinoti vaiko raidos vystymosi
dėsnius; mokėti organizuoti socialinę sąveiką, lemiančią emocinę ir pažintinę raidą; remtis vaikų
pomėgiais, poreikiais, vystant jų tolesnį pažinimą; tinkamai parengti aplinką įvairių poreikių ir gebėjimų
vaikams.

Konstruktyvistinė mokymosi teorija akcentuoja aktyvų besimokančiojo vaidmenį. Todėl
supratimas, kad vaikai mokosi bandydami perprasti juos supantį pasaulį, patys konstruoja arba kuria
savitą pasaulio suvokimą, įprasmina, kas vyksta aplink, jungdami naujus potyrius su tuo, ką jau yra
suvokę, skatina mus pripažinti, kad suaugusiojo vaidmuo yra būti pagalbininku ir tarpininku,
sudaryti sąlyga kokybiškam vaikų ugdymuisi.
H. Gardnerio intelektų įvairovės teorija, siūlo atsižvelgti į tai, kad egzistuoja 8 intelekto
tipai: asmeninis (personalinis), socialinis (asmeninis ir socialinis intelektai sudaro emocinį
intelektą), kalbinis (lingvistinis, verbalinis), loginis (matematinis), erdvinis (vizualinis), muzikinis,
kinestetinis (kūno), natūralistinis (gamtos). Vadovaujamės nuostata, kad veiksmingas vaiko
ugdymasis vyksta tada, kai organizuodamas ugdymo procesą, pedagogas atsižvelgia į kiekvieno
vaiko intelekto specifiką.
3. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST matrica)
GALIMYBĖS

VEIKSNIAI

švietimo

ateitį

GRĖSMĖS

Politiniai -

Lietuvos

projektuojame Švietimo

teisiniai

žvelgdami į Europos sąjungos brėžiamas strategija

politikos
ir

kaitos

dinamika

perspektyvas ir mūsų nacionalinį kontekstą. nepakankamai siejama su kitų
Valstybės pažangos strategijoje ,,Lietuva ekonominių

ir

socialinių

2030“, EBPO ,,Inovacijų strategijoje“ ir ,,ES reformų

strategijomis,

2020“ brėžiami esminiai strateginiai tikslai: nepakankama

dermė

švietimo

savivaldybės

ir

veiksmingumo

mokymo
gerinimas;

kokybės
orientacija

bei valstybės
į švietimo

ir

tarp

politikos,
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kūrybiškumo,

pilietiškumo,

lyderystės nepakankamai modernizuotas

ugdymą; novatoriškumo ir kūrybingumo pedagogų
aspektų

visuose

švietimo

ir

rengimas

ir

mokymo kvalifikacijos tobulinimas.

lygiuose stiprinimą. Esminiai dokumentai,
reglamentuojantys lopšelio – darželio veiklą,
tai – LR Vyriausybės 2015 – 2019 m.
programa ir jos įgyvendinimo priemonės,
Švietimo

pakeitimo

įstatymas

2011m.,

Valstybės švietimo strategijos 2013 – 2022
m. nuostatos, Vilniaus miesto savivaldybės
strateginis švietimo planas 2015 – 2019 m.
taip pat kelia naujus reikalavimus ir
asmeniui, ir ugdymo institucijai. Švietimo
politika susitelkė į ugdymo kokybę, ugdymo
turinio kaitą, novatoriškumą

ir ugdymo

prieinamumą. Projektuojant įstaigos veiklą,
iškyla

poreikis

remtis

moderniausiais

pasaulio ir Europos pedagoginiais tyrimais,
pozityvia praktika, kuri padėtų

geriau

užtikrinti paslaugų kokybę, ugdant jaunąją
kartą.
Ekonominiai

Siekiant lopšelio – darželio modernios, Valstybės ir savivaldybės lėšų
orientuotos į Europos Sąjungos švietimo ir pakanka lopšeliui – darželiui
mokymosi

visą

grindžiamos

gyvenimą

naujausiais

prioritetus, išlaikyti, tačiau nepakanka
moksliniais progresyvioms,

moksliniais

tyrimais, ir pozityvia pedagogine praktika tyrimais grįstoms, ugdymo
ugdymo programos įgyvendinimo, būtina idėjoms įgyvendinti.
kurti naujas ugdymo aplinkas, todėl svarbu Įstaigos

personalas

pritraukti įvairių ES fondų programų lėšas, būtinų

įgūdžių

neturi
rengiant

rengti paraiškas ES projektams. Papildomas paraiškas ES projektams ir
finansavimas
gamtamokslinę

leistų

sukurti

ir

laboratoriją

ir

įrengti įsisavinant projekto lėšas.
kitas

modernias, šiuolaikiniam ugdymui būtinas
aplinkas. Organizuojant personalo mokymus,
pagerėtų intelektualinė bazė.
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Socialiniai -

Gerėjant gyventojų socialinei – ekonominei Pedagogų

demografiniai

padėčiai, vyksta visuomenės kaita. Didėja galimybės

pasirengimas

ir

neproporcingos

dalies visuomenės narių poreikis kurti naujiems visuomenės narių
specialias ugdymo aplinkas ypač gabiems poreikiams.
arba specialiųjų poreikių ugdytiniams. Taip Didėjantis
pat

didėja

visuomenės

individualizuoti

ir

narių

vaikų

skaičius,

poreikis įtakos grupių komplektavimą.

personalizuoti

vaikų Vilniaus

mieste

trūksta

ugdymą, tuo sudarydamas poreikį plėsti ikimokyklinio

ugdymo

ugdymo paslaugų apimtis, atsižvelgti į specialistų.
šeimos

tautinį

augimas

identitetą.

sostinėje

Ekonomikos Gyventojų emigracija sukels

didina

atvykusių vaikų,

augančių

be

tėvų,

gyventojų, migrantų skaičių, o tuo pačiu ir skaičiaus didėjimą ir padidins
pretenduojančių į ikimokyklinio ugdymo socialinius
įstaigas vaikų skaičių.
Technologiniai Naujųjų

įstaigos

įsipareigojimus.

šiuolaikinių

technologijų Neracionalus informacinių

naudojimas pagerins švietimo prieinamumą. technologijų naudojimas
Informacinės technologijos leidžia teikti (televizoriaus, kompiuterio,
neribotą informaciją, keičiasi ugdymo(si) kompiuterinių žaidimų) kelia
samprata, didės poreikis su šeima bendrauti grėsmę ugdytinių sveikatai.
taikant naujas technologijas.
Edukaciniai

Keičiantis

pedagogų

požiūriui,

augant Didėja vaikų, turinčių

kompetencijai, atsiranda iniciatyva, didesnė specialiųjų poreikių (ypač
ugdymo(si) programų įvairovė, taikomi elgesio ir emocijų) skaičius.
šiuolaikiniai ugdymo metodai, diegiamos Pedagogai neturi pakankamos
inovacijos.
Dažniau

specialios darbo su
naudojamos

šiuolaikinės specialiųjų poreikių vaikais

technologijos tampa neatsiejama ugdymo patirties.
proceso dalimi.

Ugdymosi aplinkos

Pedagogai noriai dalijasi savo veiklos nepritaikytos visapusiškam
patirtimi ir kelia savo kvalifikaciją.

specialiųjų poreikių vaikų

Didėja ugdytinių, dalyvaujančių įvairiuose ugdymui.
konkursuose ir kitoje veikloje skaičius.
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4.VIDINĖ ANALIZĖ
4. 1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas
Vilniaus miesto Santariškių lopšelis – darželis savo veiklą organizuoja vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos
direktoriaus įsakymais, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais, įstaigos
nuostatais, veiklos programa, įstaigos darbo ir tvarkos taisyklėmis, savivaldos institucijų – Įstaigos
tarybos, Mokytojų, metodinės grupės nutarimais, lopšelio – darželio direktoriaus įsakymais, Vaiko
gerovės, Pedagogų atestacinės komisijų nutarimais. Informacija apie lopšelio – darželio
administraciją pateikiama 1 lentelėje:

Santariškių lopšelio – darželio administracija
Vardas, pavardė

Pareigos

Vadybinė kategorija

Jurga Smulskienė

Direktorė

III vadybinė kat.

Fausta Gutauskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kat.

Aurelija Staškevičienė

Direktorės pavaduotoja ūkio
reikalams
Vyriausioji buhalterė

-

Danutė Kazlauskienė

-

1 lentelė Santariškių lopšelio – darželio administracija
Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos:


Lopšelio – darželio taryba;



Pedagogų taryba;



Metodinė taryba.

Lopšelio – darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus ( globėjus) ir
pedagogus svarbiausiems įstaigos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Darželio tarybą sudaro 8
nariai (4 pedagogai ir 4 ugdytinių tėvai).

Lopšelio – darželio pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro
direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai,
sveikatos priežiūros specialistas, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.
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Metodinė taryba – nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo
poreikius, teikia siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo,
skatina metodinių inovacijų diegimą ir gerosios patirties sklaidą.
Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų atestacijos
komisija, Dokumentų ekspertų komisija, Viešųjų pirkimų komisija. Yra sudarytos ir veikia
Ikimokyklinės programos rengimo, Strateginio planavimo, Veiklos kokybės įsivertinimo, Renginių,
Viešųjų ryšių bei Metodinės grupės. Kasmet sudaroma Inventorizacijos komisija (veiklą
reglamentuoja darželio inventorizacijos tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu).
Lopšeliui – darželiui vadovauja direktorius. Jis skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir
atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atsako už vadybinių
funkcijų paskirstymą, už įstatymų ir etikos normų laikymąsi; už lopšelio-darželio veiklos rezultatus
ir visą įstaigos veiklą.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už ugdymo proceso organizavimą,
planavimą, priežiūrą, ugdymo rezultatų analizavimą, metodinės pagalbos teikimą, socializacijos ir
prevencijos programų koordinavimą bei vykdymą, projektinės veiklos organizavimą.
Materialiniam aprūpinimui, ūkio sektoriui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams. Jam pavaldus yra lopšelio – darželio techninis personalas. Lopšelio – darželio struktūra
pateikiama 2 paveiksle:
Lopšelio – darželio struktūra
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

1.Auklėtojos
2.Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
3.Meninio ugdymo
pedagogas 4.Logopedas 5.
Psichologas 6.Soc.
pedagogas 7.Būrelių
vadovai

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

1.Auklėtojų
padėjėjos
2.Valytojos
3.Pastatų priežiūros
specialistas
4.Kiemsargis

Dietistas/Sveik
atos priežiūros
specialistas

1.Sandėlininkas
2.Virėjos
3. Virtuvės
pagalbinis
darbininkas

Vyr.
buhalteris

Sekretorius
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4. 2. Žmonių ištekliai
4. 2. 1. Ugdytiniai
2013 m. pasikeitus vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkai ir įsigaliojus
Vilniaus miesto tarybos sprendimams „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo
įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašams“, vaikus į
grupes komplektuoja steigėjas.

Ugdytinių skaičiaus kaita

239

216
2015.01.01

2016.01.01
3 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita

Vaikų skaičius lopšelyje – darželyje didėjo keičiantis komplektacijai ir siekiant sumažinti vietų
ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūkumą, priimant pagal būtiną bendruomenės poreikį - lopšelio
grupėje iki 15 vaikų, o vyresnėse – nuo 20 iki 21 vaiko. 2016 m. rugsėjo 1 d. patvirtinta komplektacija
pilnai išpildo pastato projektinį pajėgumą. Vilniaus Santariškių lopšelis – darželis – vienas iš
populiariausių Vilniaus mieste pagal tėvų pasirinkimą, tačiau Vadovaujantis Lietuvos higienos norma
HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji
sveikatos saugojimo reikalavimai“, stengiamasi neviršyti vaikų skaičiaus normos grupėje.
Išvados:
1. Vaikų skaičius įstaigoje padidėjo keičiantis komplektacijai ir siekiant sumažinti vietų
ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūkumą.
2. Tenkinant paslaugų poreikį pilnai išpildytas pastato projektinis pajėgumas.
Duomenys 4 pav. rodo didėjantį ugdytinių skaičių darželio ir priešmokyklinėse grupėse, o
lopšelio grupėje – vaikų skaičius 2016 – 2017 m. m. sumažėjo. Švietimo ir mokslo ministerijai
patvirtinus visuotinį privalomą priešmokyklinį ugdymą, darželyje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsteigta
priešmokyklinio ugdymo grupė, tokiu būdu praplečiant galimybes Vilniaus miesto vaikams ugdytis
pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Atlikus gilesnę vaikų skaičiaus analizę atskiro amžiaus
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tarpsnio grupėse, galima daryti prielaidą, kad Vilniaus Santariškių lopšelyje – darželyje kasmet bus
išleidžiama po 3 priešmokyklinio ugdymo grupes, sudarant sąlygas nuo rugsėjo 1 d. naujai formuoti
3 ugdytinių grupes, tenkinant bendruomenės šeimų poreikius bei vadovaujantis Vilniaus miesto
savivaldybės švietimo prioritetais.

Ugdytinių skaičiaus kaita amžiaus grupėse
165
138

60

58
16
LOPŠELIS

18
DARŽELIS

2015.09.01

PRIEŠMOKYKLINĖ

2016.09.01

4 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita amžiaus grupėse

Išvada: Vilniaus Santariškių lopšelyje – darželyje kasmet bus išleidžiama po 3 priešmokyklinio
ugdymo grupes, sudarant sąlygas nuo rugsėjo 1 d. naujai formuoti 3 ugdytinių grupes, tenkinant
bendruomenės šeimų poreikius bei vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės švietimo prioritetais.
Siekiant ugdymo(si) veiksmingumo, įvertinus ugdymo(si) paslaugų poreikį ir pritarus Įstaigos
tarybai, darželyje nuo 2016 m. spalio mėn. organizuojama pasirenkamojo ugdymo (būrelių) veikla.
Veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Vilniaus miesto tarybos
2010-02-24 sprendimu Nr. 1-1412 ,,Dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos“ .
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje Santariškių lopšelio – darželio elektroninėje sistemoje
,,Mūsų darželis“ organizuojama tėvų apklausa, kurios tikslas yra išsiaiškinti, kokia yra pasirenkamojo
ugdymo (būrelių) paklausa ir ar ji atitinka pasiūlą. Apklausos rezultatai naudojami ateinančių mokslo
metų veiklų planavimui. Kasmet atsižvelgiama į tėvų bendruomenės pasiūlymus dėl būrelių
įvairovės, nes didžioji dalis apklaustųjų yra suinteresuoti, kad papildomi vaiko pažinimo ir
saviraiškos poreikiai būtų tenkinami lopšelyje – darželyje (5 pav.):
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Ar Jūsų vaikas lankė būrelius mūsų darželyje 2016-2017 m.m.?
LANKĖ KITUR

1%
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Tėvų atsakymai
5 pav. Tėvų apklausos duomenys

Ugdytinių skaičius būreliuose 2016-2017 m. m.

99

62
50

50
33

25

25

50
22

VAIKŲ SK.

VšĮ ,,Sostinės krepšinio mokykla"

VšĮ D. Kutkaitės meninės gimnastikos akademija

VšĮ MENAR akademija

Anglų k. studija

Muzikos ir teatro studija

Meninė gimnastika berniukams

Meno studija

Sportiniai šokiai

Keramika

6 pav. Ugdytinių skaičius būreliuose 2016 – 2017 m. m.
Apklausos duomenys rodo, kad pasirenkamasis (būrelių) ugdymas yra svarbus ir paklausus.
Siekiant sėkmingiau tenkinti vaikų saviraiškos poreikius, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. planuojama plėsti
intelekto lavinimo ir sporto krypčių būrelių pasirinkimą.
Išvada: Tenkinant vaikų saviraiškos ir pažinimo poreikius lopšelyje – darželyje organizuojamas
ugdymo procesas, į kurį integruojamos įvairios pasirenkamosios veiklos (būreliai). Pasirenkamųjų
paslaugų pasiūla atitinka paklausą, bent vieną būrelį lanko 89 % ugdytinių.
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Vilniaus Santariškių lopšelio – darželio ugdytinių pasiskirstymas pagal berniukų ir
mergaičių skaičių yra beveik vienodas visuose amžiaus tarpsniuose pateikiamas 7 paveiksle:

Mergaičių ir berniukų skaičius pagal amžiaus grupes
2016-2017 m. m.

83
8

81

8

28

LOPŠELIS

DARŽELIS

Berniukų sk.

33

PRIEŠMOKYKLINĖ

Mergaičių sk.

7 pav. Mergaičių ir berniukų skaičius
Išvada: Lopšelio – darželio ugdytiniai, t. y. mergaitės ir berniukai, įvairiose amžiaus tarpsnio
grupėse yra paskirstyti beveik tolygiai.
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai yra ugdomi bendrose lopšelio – darželio grupėse,
individualiai teikiant logopedo, psichologo, socialinio pedagogo bei mokytojo padėjėjo pagalbą,
vadovaujantis Vilniaus miesto psichologinės – pedagoginės tarnybos pažymomis dėl pagalbos
ugdytiniui. Didėjant bendram lopšelio – darželio vaikų skaičiui ir vis efektyviau organizuojant
įstaigos Vaiko gerovės komisijos veiklą, didėja vaikų, kuriems reikalinga pagalbos mokiniui
specialistų, konsultacijų poreikis ir vaikų skaičius.

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus kaita

6
4
2
1
2015-2016 M. M.
Vidutiniai spec.poreikiai

2016-2017 M. M.
Dideli spe. Poreikiai
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8 pav. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus kaita
2016 - 2017 m. m. 5 iš 10 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams skirtos ne tik
psichologo, logopedo, bet ir specialiojo pedagogo konsultacijos dėl sulėtėjusios

pažintinės,

motorinės, socialinės ir kalbos raidos. Siekiant organizuoti pilną, kompleksinę pagalbos ugdytiniui
specialistų komandos veiklą, susiformuoja poreikis steigti specialiojo pedagogo etatą bei kurti
mobilųjį socialinių įgūdžių centrą lopšelio – darželio bendrosiose patalpose. Pagal turimus duomenis,
socialinis centras palengvintų naujai priimtų vaikų adaptacijos laikotarpį, sukurtų šeimai pasitikėjimo
ir apčiuopiamos pagalbos rodiklį.
Išvados:
1.

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

2. Ugdymosi procesas lopšelyje – darželyje ugdytiniams yra individualizuojamas, kuriamos
naujos, specialiosios aplinkos, reikalingas specialiojo pedagogo etatas.
2015 – 2016 m. m. darželį lankė 57 vaikai, o 2016 – 2017 m. m. – 73 vaikai, turintys kalbos
sutrikimų, kuriems reikalinga nuolatinė logopedo pagalba:

Logopedo pagalbos kaita
2016-2017 M. M.

73

2015-2016 M. M.

57
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Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, skaičius

9 pav. Logopedo pagalbos kaita
Išvada: Logopedo pagalbos poreikis augo proporcingai augant lopšelio – darželio vaikų skaičiui.
Kasmet vidutiniškai 28 % ugdytinių teikiamos logopedo konsultacijos.
4.2.2. Tėvai (globėjai)
Dauguma tėvų noriai įsijungia į ugdomąjį procesą ir bendrų sprendimų priėmimą, aktyviai
dalyvauja kuriant aplinką, įgyvendinant ir inicijuojant projektus, teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos
organizavimo ir gerinimo. Tėvų atstovai dalyvauja lopšelio – darželio savivaldos institucijų veikloje,
vaikų ugdymo procese, gauna informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir rezultatus. Didžioji
dauguma ugdytinių gyvena ir auga pilnose šeimose.
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Tėvų mokesčio lengvatos 2016-2017 m. m.

Šeimos proc.
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Taikoma mokesčio lengvata

10 pav. Tėvų mokesčio lengvatos
Įvairiomis mokesčio lengvatomis ( 10 pav.) naudojasi apie 11 % visų šeimų: 1 studentų
šeima, 4 nepilnos šeimos, 18 daugiavaikių šeimų, 1 socialiai remtina šeima, 2 šeimos, auginančios
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus 1 šeima, auginanti stiprią alergiją turintį vaiką.
Priimant vaikus į įstaigą su vaikų tėvais sudaromos dvišalės Vaiko ugdymo sutartys. Lopšelio –
darželio socialinis kontekstas pateikiamas 11 paveiksle:

Lopšelio - darželio šeimų socialinis kontekstas
VAIKAI, LIKĘ BE TĖVŲ GLOBOS

0

VAIKŲ SK. IŠ SOC. RIZIKOS ŠEIMŲ

0

VAIKŲ SK. IŠ SOC. REMTINŲ
ŠEIMŲ
VAIKŲ IŠ DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ
SK.

1
18
0

5Vaikų skaičius

10

15

20

11 pav. Lopšelio – darželio socialinis kontekstas
Išvados:
1. Lopšelio – darželio šeimų socialinis kontekstas geras: didžioji dauguma ugdytinių gyvena ir
auga pilnose šeimose, nėra vaikų iš socialinės rizikos šeimų ar likusių be tėvų globos.
2. Įvairiomis mokesčio lengvatomis naudojasi apie 11 % visų šeimų.
3.

Tėvai bendradarbiauja su lopšelio – darželio darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir
priežiūros klausimus, aktyviai dalyvauja sudarant reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei,
dvasinei, dorovinei, socialinei raidai.
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4.2.3. Ugdytojai

Pedagogų išsilavinimas
3
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12 pav. Pedagogų išsilavinimas

Pedagogų kvalifikacija
Skaičius

15

Auklėtojas

4

1

Vyr. auklėtojo kvalifikacinė
kategorija

Auklėtojas metodininkas

13 pav. Pedagogų kvalifikacija
Duomenys (12 pav. ir 13 pav.) rodo, kad dauguma pedagogų, yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.
Lopšelio – darželio kolektyvas jaunas (lopšelis – darželis gyvuoja 2 metus), daug darbuotojų
pedagoginę karjerą pradėjo būtent šioje įstaigoje, todėl dauguma jų turi auklėtojo kvalifikacinę
kategoriją, 4 pedagogai turi vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, o meninio ugdymo pedagogui
suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija.
Įstaigoje veikia 3 priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose dirba 3 priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, turintys vyr. auklėtojo kategoriją ir pedagoginio darbo stažą nuo 7 iki 19 metų. Vienas
priešmokyklinio ugdymo pedagogas yra įgijęs magistro laipsnį.
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Įstaigoje 3 pedagogai artimiausiu metu siekia atestacijos, todėl yra tikimybė, kad dar 2
pedagogams artimiausiu metu bus suteikta vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija, o 1 pedagogui –
priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija. Tai rodo, kad įstaigos
pedagogai suinteresuoti savo kvalifikacija ir išsilavinimu, jiems svarbi pedagogo profesija ir
galimybė ateityje siekti karjeros būtent šioje srityje.
Išvados:
1. 25 % pedagogų yra atestuoti, įgiję vyr. auklėtojo arba metodininko kvalifikacinę kategoriją.
2. 15 % pedagogų siekia artimiausiu metu atestuotis ir įgyti vyr. auklėtojo ir metodininko
kvalifikacinę kategoriją.
3. Lopšelio – darželio kolektyvas jaunas, 45 % darbuotojų pedagoginę karjerą pradėjo būtent
šioje įstaigoje.
4. Įstaigos pedagogai suinteresuoti savo kvalifikacija ir išsilavinimu, jiems svarbi pedagogo
profesija ir galimybė ateityje siekti karjeros būtent šioje srityje.

Pedagogų darbo stažas
14
7
IKI 4 METŲ
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Pedagogų darbo stažas
14 pav. Pedagogų darbo stažas

15 METŲ IR DAUGIAU
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Pedagogų amžius
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Pedagogų amžius

15 pav. Pedagogų amžius
Remiantis pateiktais duomenimis matome, kad daugumos pedagogų darbo stažas yra iki 4
metų ir net trečdalį pedagogų kolektyvo sudaro jauni darbuotojai iki 25 metų. Tai jauni, imlūs
darbuotojai, įgyvendinantys šiuolaikinės pedagogikos idėjas savo ugdytinių grupės aplinkoje,
nebijantys eksperimentų ir pokyčių. Tačiau yra tikimybė, kad ateityje šie darbuotojai planuos šeimos
pagausėjimą ar tiesiog, įgiję patirties ir baigę studijas, ieškos kito darbo dėl asmeninių arba socialinių
– ekonominių veiksnių. Jaunas amžius ir maža pedagoginė patirtis, sudaro pagrindinį lopšelio –
darželio pedagoginio personalo kaitos rodiklį.
Kita pedagogų dalis yra nuo 40 metų amžiaus, 10 metų ir ilgiau dirbantys ikimokyklinio
ugdymo srityje, jau pasiekę profesinių laimėjimų, atestuoti arba motyvuotai siekiantys aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos specialistai, kurie vertina savo profesinį įdirbį, stabilumą ir galimybes
siekti profesinės karjeros. Tai sąlygoja mažą šios grupės darbuotojų kaitą.
Pastebima, kad formuojasi dar viena pedagoginio personalo grupė, kurią sudaro nuo 40 metų
amžiaus ir vyresni darbuotojai, jau įgiję vieną ar kelis aukštuosius universitetinius išsilavinimus
(vienas iš jų - pedagogikos srityje), tačiau dėl asmeninių savirealizacijos poreikių, šiuo metu renkasi
dar vienas,- būtent vaikystės pedagogikos studijas, siekia persikvalifikuoti. Šie darbuotojai daug laiko
investuoja į profesinį tobulėjimą, domisi įstaigos ugdymo programa, mokosi iš kolegų ir siekia dirbti
gerai, pritaikydami savo jau turimą patirtį. Jų kaita įstaigoje taip pat yra maža.

Išvados:
1. Lopšelio – darželio pedagogų darbo stažas ir patirtis pasiskirsto įvairiose kategorijose, tačiau
daugumą, t. y. 56 % sudaro pedagogai, turintys iki 4 metų pedagoginio darbo stažą.
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2. Personalo kaitos rodikliui daugiausiai įtakos turi jaunas darbuotojų amžius ir maža
pedagoginė patirtis.

4.2.4. Personalas
Šiuo metu įstaigoje dirba 52 darbuotojai, iš jų – 25 pedagogai ir 27 - techninis personalas.
Pedagogų amžiaus, išsilavinimo, kvalifikacijos ir kaitos duomenų analizė pateikta 2.3. punkte.
Techninio personalo išsilavinimas pateikiamas 16 paveiksle:

Techninio personalo išsilavinimas
VIDURINIS IŠSILAVINIMAS

17

VIDURINIS SU PROFESINE KVALIFIKACIJA

3
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16 pav. Techninio personalo išsilavinimas
7 įstaigos techninio personalo darbuotojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 5 iš jų – aukštąjį
universitetinį (3 su magistro kvalifikaciniu laipsniu), o 2 – aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro
laipsniu. Tai – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, įstaigos vyr. buhalteris, sekretorius,
dietistas, sandėlininkas, statinių priežiūros specialistas, auklėtojos padėjėja. Visi kiti darbuotojai yra
įgiję vidurinį arba vidurinį su profesine kvalifikacija (2 virėjos, 1 auklėtojos padėjėja).
Išvados:
1. Lopšelio – darželio techninio personalo išsilavinimas atitinka techninio personalo pareigybių
kvalifikacinius reikalavimus darbo kokybei užtikrinti.
2. 26 % techninio personalo darbuotojų (tarp jų visi administracijos darbuotojai) yra įgiję
aukštąjį išsilavinimą.

Lopšelis – darželis – nauja ugdymo įstaiga, duris atvėrusi 2015 m. sausio mėnesį. Analizuojant
pirmųjų veiklos metų personalo duomenis, pastebima, kad naujai įstaigai tenka didelis iššūkis –
didelė pedagoginio ir techninio personalo kaita. Vėliau, – po truputį įsigalint organizacijos kultūros
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vertybėms, bendriems susitarimams ir pedagoginėms nuostatoms,– formuojasi pedagogų komanda ir
kaita kasmet tolygiai mažėja ( 17 pav.):

Personalo kaita % 2015-2017 m.
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17 pav. Personalo kaita

Techninio personalo kaita antraisiais ir trečiaisiais veiklos metais yra kiek didesnė nei
pedagogų. Dažniausiai tą sąlygojo ekonominiai – socialiniai veiksniai: darbuotojai, auginantys
nepilnamečius vaikus, renkasi geriau apmokamą darbą, dalis – keičia gyvenamąją vietą ir renkasi
darbovietę arčiau namų, dalis – išvyksta į užsienį. Tačiau įstaigos strateginė vieta ir geros darbo
sąlygos (moderni techninė įranga, nustatytos darbo valandos ir darbo dienų skaičius) laiduoja naujų
darbuotojų pritraukimą iš kitų ugdymo įstaigų.
Išvados :
1. 2017 m. birželio 1 d. duomenimis įstaigos pedagoginio personalo kaita sumažėjo 27 %.
2. 2017 m. birželio 1 d. duomenimis įstaigos techninio personalo kaita sumažėjo 16 %.
3. Įsigalint organizacijos kultūros vertybėms ir bendriems susitarimams formuojasi atsakomybę
prisiimančių darbuotojų komanda ir personalo kaita kasmet tolygiai mažėja.
4.3. Planavimo struktūra
Įstaigos planams, programoms sudaryti direktoriaus įsakymu skiriamos darbo grupės.
Pasiūlymai teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Planai ir programos derinami su darželio
savivaldos institucijomis ir steigėju, siekiama dermės tarp planų tikslų ir uždavinių. Planavimo
formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos įstaigos bendruomenės
veiklos efektyvumo.


Įstaigos strateginis veiklos planas penkeriems metams;



Įstaigos metinis veiklos planas;
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Ugdymo turinio (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) planai ir programos;



Lopšelio - darželio tarybos veiklos planas metams;



Pedagogų tarybos veiklos planas metams;



Metodinės grupės veiklos planas metams;



Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa;



Vaiko gerovės komisijos, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų darbo grupių veiklos planai
metams.



Metiniai ir savaitiniai grupių ugdomosios veiklos planai.

Išvados :
1. Įstaigos strateginis planas yra planavimo ašis. Iš jo išauga metiniai įstaigos, savivaldos, darbo
grupių ir komisijų, ugdymo turinio tobulinimo ir kiti veiklos tobulinimo planai.
2.

Planavimo procedūros nuolatos tobulinamos įtraukiant darbuotojus ir tėvų bendruomenės
atstovus.

3. Kiekvienas veiklos planas kasmet grindžiamas grįžtamuoju ryšiu, būtinu įstaigos strategijai
įgyvendinti.
4.4. Finansiniai ištekliai
Įstaigos pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra: specialios tikslinės valstybės biudžeto dotacijos
(mokinio krepšelis), Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas
sąmatas, patalpų nuomos ir gyventojų pajamų mokesčio 2 % lėšos. Nuo 2017 m. sausio mėn. lopšelio
– darželio tarybos sprendimu 2 % lėšos naudojamos ugdymo aplinkų (lauko aikštynų) gerinimui.
Bendruomenei pateikiama 2 % lėšų panaudojimo ataskaita.
Išvados:
1. Finansinių išteklių tvarkymas ikimokyklinėje įstaigoje yra viešas ir skaidrus, paremtas
bendruomenės nuomone ir dalyvavimu.
2. Darželio finansines operacijas atlieka darželio vyr. buhalteris teisės aktų nustatyta tvarka.
4. 5. Vidinis įsivertinimas
2016 m. rugsėjo – spalio mėn. atlikus ,,platųjį“ auditą taikant ,,Ikimokyklinio ugdymo
mokyklos vidaus audito metodika“ (2005), įvertintos 6 įstaigos veiklos sritys: etosas; vaiko ugdymas
ir ugdymasis; vaiko ugdymo(si) pasiekimai; parama ir pagalba vaikui, šeimai; ištekliai, įstaigos
valdymas. Tyrime dalyvavo visi įstaigos darbuotojai: administracija, pedagogai ir techninis
personalas. Vertinime dalyvavo ir lopšelio - darželio tarybos nariai. Veiklos sričių vertinimo vidurkiai
pateikiami diagramoje:
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MOKYKLOS VEIKLOS VERTINIMO SRITYS
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18 pav. Mokyklos veiklos vertinimo sričių vidurkiai
Apibendrinti vidinio įsivertinimo duomenys parodė, kad beveik vienodai gerai vertinamos
visos 6 įstaigos veiklos sritys, – jų vertinimo vidurkiai yra šiek tiek aukštesni nei 3 balai arba kiek
žemesni, tačiau reikšmingų įvertinimo skirtumų tarp atskirų įstaigos veiklos sričių neišryškėjo.
Siekiant geriau identifikuoti veiklos stiprybes ir silpnybes, atlikta gilesnė, – kiekvienos veiklos srities
pagalbinių rodiklių įvertinimo duomenų analizė pateikiama 19 lentelėje:

Veiklos sritis

1. ETOSAS

Veiklos rodiklis

1.1. Mokyklos
vertybės

Stipriosios pusės

Tobulintinos pusės

1. Vaikų kultūra kasdienėje
ugdomojoje
veikloje
atsispindi, tačiau derėtų
skleisti ir įprasminti vaikų
kultūrą kaip esminę ugdymo
1. Vertinamas
įstaigos vertybę, sudaryti
mokyklos
geresnes sąlygas vaikų
svetingumas,
individualumui ir kūrybai,
saugumas, estetika,
kurti aplinkas, kurios vaikų
naujas modernus
kultūrą
įprasmintų
pastatas, šviesios,
bendrosiose
įstaigos
šiuolaikiškos
erdvėse.
ugdymosi erdvės.
2. Naujos įstaigos tradicijos ir
mikroklimatas yra kūrimosi
ir formavimosi etape, todėl
derėtų daugiau dėmesio
skirti komandos formavimui
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ir tradicijų bei ritualų
kūrimui bei puoselėjimui.

2. VAIKO
UGDYMAS IR
UGDYMASIS

1. Mokyklos bendruomenės
nariai didžiuojasi prestižu,
populiarumu,
tačiau
reikalinga stiprinti pačią
įvaizdžio kūrimo kultūrą,
tobulinti internetinį puslapį,
plėtoti viešuosius ryšius ir
diegti bendrąsias vertybes
įtraukiant
visus
bendruomenės narius.

1.2. Mokyklos
įvaizdis

1.Vertinamas
mokyklos
populiarumas ir
prestižas, tapatumo
ir pasididžiavimo
mokykla jausmas.

1.3. Mokyklos
vidaus ir išorės
ryšiai

1. Vertinama
mokyklos vieta
bendruomenėje,
atvirumas
pokyčiams.

2.1.Ugdymo
turinys

1. Aukštu balu
vertinama
ugdymosi aplinka,
priemonių atitiktis
pagal vaikų amžių,
poreikius,
interesus. Taip pat
– programų atitiktis
vaikų ugdymosi
poreikiams ir
interesams.

1. Mokykloje parengta savita
ikimokyklinio
ugdymo
programa, atitinkanti naujus
valstybės
nustatytus
reikalavimus, todėl reikalinga
jos įgyvendinimo stebėsena ir
dermės
užtikrinimas
su
kitomis
ugdymo
programomis.

2.2.Ugdymo(si)
turinio ir
procedūrų
planavimas

1. Gerai vertinamas
ugdymo turinio ir
kasdienės veiklos
planavimas.

1. Dėl naujų planavimo formų
ir procedūrų, derėtų tiekti
nenutrūkstamą, profesionalią
metodinę
pagalbą,
organizuoti
kvalifikacijos
tobulinimo
renginius
pedagogams, kurie užtikrintų
geresnę planavimo veiklą.

2.3.Ugdymo(si)
proceso kokybė

1.Pedagogai
ugdymo(si)
proceso kokybę
vertina gerai, ypač
– ugdomosios
veiklos tikslingumą
ir veiksmingumą.

1. Pedagogų nuomone, galima
geresnė
ugdymo
organizavimo kokybė ir
ugdymosi
motyvacijos
palaikymas. Įstaigos taryba
taip pat išskyrė šią sritį kaip
pastebimą
reikalingam
tobulinimui.

1.

Naujai įstaigai būtina
užmegzti naujus ryšius, bei
plėtoti
bendravimą
ir
bendradarbiavimą
su
esamais
socialiniais
partneriais.

27
2.4.Šeimos ir
mokyklos
bendradarbiavima
s ugdymo procese

3. VAIKO
UGDYMO(SI)
PASIEKIMAI

3.1.Vaiko raidos
ir pasiekimų
vertinimas
3.2.Vaiko
pasiekimų kokybė

4.1. Vaiko teisių
garantavimas ir
atstovavimas

4. PARAMA IR
PAGALBA
ŠEIMAI

4.2. Vaiko
poreikių
tenkinimas

4.3. Parama ir
pagalba šeimai

5. IŠTEKLIAI

5.1. Personalo
politika

1. Pedagogai
aukštu balu vertina
šeimos įtraukimą į
ugdymosi procesą.

1. Nors šeimos įtraukimas yra
vertinamas gerai, šeimos
informavimo apie vaiką
procedūrų kokybė galėtų būti
geresnė.

1. Gerai vertinama
vaiko daroma
pažanga įvairiais
amžiaus tarpsniais,
geri
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
pasiekimai.

1. Atskiri amžiaus tarpsnių
vaikų pasiekimai vertinami
gerai,
tačiau
reikalinga
įgalinti
vieningą
vaiko
pažangos vertinimo sistemą,
kurti pedagogų ir tėvų veiklos
dermę
skatinant
vaiko
pasiekimus.

1. Išskirtinai
aukštai vertinamas
visas rodiklis:
vaiko teisių
garantavimas
mokykloje,
atstovavimas
visuomenėje.
1. Gera
1. Didesnį dėmesį ir metodinę
psichologinė ir
pagalbą
derėtų
teikti
socialinė pagalba,
specialiųjų
ugdymosi
individualus vaiko
poreikių turintiems vaikams,
saugumo, emocinių
jų ugdytojams. Taip pat –
ir socialinių
vaiko sveikatos (emocinės ir
poreikių
fizinės) stiprinimui.
tenkinimas.
1. Paramos ir
pagalbos šeimai
paslaugų kokybė
įstaigoje vertinama
gerai.

1. Galima perspektyva didinti
paramos ir pagalbos šeimai
įvairovę,
kuri
gerintų
teikiamų paslaugų šeimai
kokybę ir poreikį.

1. Geriausiai
vertinamas
personalo
formavimas.

1. Personalo kompetencija ir jos
panaudojimas bei galimybių
tobulėti
sudarymas
yra
numatytas
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo,
atestacijos programose, todėl
reikalingas laikas ir numatytų
programų vykdymas. Įstaigos
tarybos nuomone – personalo
politika yra vienas iš
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prioritetinių ir tobulintinų
įstaigos veiklos komponentų.

6. MOKYKLOS
VALDYMAS

5.2.Materialinė
aplinka

1. Išskirtinai labai
gerai darbuotojai ir
įstaigos taryba
vertina veiklos
erdvę ir jos būklę
mokykloje.
Vertinamos naujos,
modernios
aplinkos, didelė
šviesi erdvė,
materialinė bazė:
nauja aplinka,
baldai, įranga,
informacinės
technologijos, kita
įranga, geoterminis
šildymas, apsaugos
sistema, žaidimų
aikštelių įrenginiai
ir pačio pastato,
kaip darželio
išskirtinumas.

1. Ugdymą skatinanti aplinka,
respondentų nuomone, gali
būti tobulintina, ypač lauko
aplinkoje:
svarstytina
galimybė plėsti lauko žaidimo
aikštelių įrenginius, sukurti
vaikams
pavėsį
vasaros
laikotarpiu,
apželdinti
teritoriją,
įrengti
sporto
aikštyną, sveikatingumo taką.
Būtina spręsti vėdinimo
sistemos klausimą šiltuoju
laikotarpiu, kai temperatūra
grupėse siekia 29 °C ir
neužtikrina vaikų sveikatos
bei gerovės. 2016 m. vasarą
atlikta vėdinimo sistemos
ekspertizė formuoja naują
lėšų poreikį dėl vėsinimo
blokų
įrengimo,
kuris
sudarytų sąlygas užtikrinti
žemesnę
temperatūrą
ugdymosi patalpose.

5.3. Finansiniai
ištekliai

1. Gerai vertinama
biudžeto tvarkymo
sistema įstaigoje.

1.Geresnis finansavimas padėtų
garantuoti aukštesnę ugdymo
kokybę.

6.1.Vidinis
įsivertinimas

1. Aukštu balu
vertinamas vadovo
dalyvavimas
vidiniame
įsivertinime,
vidinio įsivertinimo
inicijavimas.
Įsivertinimo
duomenys
panaudojami
įstaigos veiklos
planavimui. Gerai
vertinamas viso
personalo ir
Įstaigos tarybos
dalyvavimas
įsivertinime.
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6.2. Strateginis
mokyklos planas,
metinė veiklos
programa bei jų
įgyvendinimas

1.Gerai vertinama
strateginio plano ir
metinės veiklos
programos
parengimo ir
įgyvendinimo
perspektyva.

1. Siektinas strateginio plano ir
metinių
veiklos
planų
veiksmingumas, dermė, tikslų
įgyvendinimo
aptarimas,
atskaitomybė bendruomenei.

6.3. Mokyklos
vadovų veiklos
veiksmingumas

1. Labai gerai
vertinamas
mokyklos
atstovavimas ir
reprezentavimas
bei vadovų
profesinės
kompetencijos.

1.Gerintinas
komandos
telkimas
ir
bendros
atsakomybės, bendrų vertybių
ugdymas.

6.4.Valdymo ir
savivaldos dermė

1. Gerai vertinamas
mokyklos
savivaldos
veiklumas,
savivaldos ir
mokyklos
administracijos
sprendimų ir
veiksmų
suderinamumas.

1.Gerintinas
mokyklos
savivaldos veiklumas.

19 lentelė Įstaigos veiklos stipriosios ir tobulintinos pusės
Išanalizavus visas sritis, giluminei analizei 2017 m. pasirinktas 1.1.3. įstaigos
mikroklimatas, kaip vienas iš svarbiausių organizacijos kultūros ugdymo ir formavimo komponentų.
Vidinio įsivertinimo darbo grupė parengė tyrimo veiksmų planą, mikroklimato įsivertinimo metodiką
ir numato mikroklimato veiksmų tobulinimo planą. 2018 m. gegužės mėn. planuojamas pakartotinis
mikroklimato įsivertinimas, duomenų palyginimas ir pristatymas bendruomenei.
Išvada: Vidinio įsivertinimo duomenys tikslingai naudojami įstaigos veiklos kokybės gerinimui:
identifikuotos įstaigos veiklos stiprybės ir silpnybės, giluminei analizei pasirinktas rodiklis 1.1.3.
įstaigos mikroklimatas, parengta mikroklimato matavimo metodika.
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4.6. Ryšių sistema
Visoje įstaigoje įdiegtas interneto ryšys, 12 – oje grupių ugdymo tikslais pedagogai naudoja
12 nešiojamų kompiuterių, administracijos darbo vietose yra 4 stacionarūs ir 2 nešiojami
kompiuteriai, ugdymo specialistų darbo vietose (logopedo, psichologo, meninio ugdymo pedagogo
kabinetuose) taip pat yra 3 nešiojami kompiuteriai, 1 stacionariu ir 1 nešiojamu kompiuteriu naudojasi
dietistas ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Įstaigoje veikia vidinio ir išorinio
komunikavimo sistema (elektroninis dienynas) www.musudarzelis.lt., išoriniam komunikavimui
įdiegta įstaigos svetainė adresu www.santariskiudarzelis.lt. Įstaiga turi 2 skaitmeninius telefono
numerius (8-5) 219 4834, (8-5) 219 4835, el. pašto adresas – raštinė@santariskes.vilnius.lm.lt.
Išvados:
1. Įstaiga siekia būti atvira visuomenės informacinių sistemų erdvėje.
2. Įstaigos ryšių sistema moderni, atitinka šiuolaikinės ugdymo įstaigos poreikius ir suteikia puikias
galimybes vidiniam bei išoriniam komunikavimui teikiant ugdymo paslaugas ir užmezgant naujus
ryšius su socialiniais partneriais.

5.SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ
SSGG analizė yra modelis, nurodantis ugdymo įstaigos strateginių planų vystymo kryptį ir
suteikiantis jiems pagrindą:
Stiprybės

Silpnybės

Novatoriškumas, e ryšiai ir komunikavimo
Tobulintinas vidinio ir išorinio komunikavimo
sistemos su bendruomene.
sistemos bei problemų sprendimo vietos
Įstaigos svetingumas, saugumas, estetika.
bendruomenėje mechanizmas, stiprintinas
bendruomeniškumo ir partnerystės ugdymas.
Naujas modernus pastatas, šviesios, šiltos,
šiuolaikiškos ugdymosi erdvės.
Sudarytos sąlygos profesinio
siekiantiems pedagogams.

tobulėjimo Reikalingas lauko aikštelių papildymas
moderniais, funkcionaliais, estetiškais lauko
žaidimų įrenginiais, kurie patenkintų aktyvų
Jaunų pedagogų įtraukimas į darbo grupes.
vaikų judėjimo poreikį.
Kryptingas dėmesys ugdymo inovacijų
diegimui.
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Dėmesys kasdieniams vaiko poreikiams ir Vaikų sveikos gyvensenos ugdymui ir
teisėms.
judėjimo poreikiui tenkinti reikalingas sporto
aikštynas ir sveikatingumo takas.
Parengta savita lopšelio – darželio ugdymo
programa.
Veiklūs, šiuolaikines
kuriantys vadovai.

sistemas Reikalinga įdiegti pastato ugdymosi erdvių
vėsinimo sistemą, kuri užtikrintų vaikų
sveikatą ir gerovę.
Iniciatyvi
tėvų
bendruomenė,
noriai
įsitraukianti į bendrų sprendimų priėmimą.
vadybos

Pakankamai aukšta šeimų socialinė gerovė.

Daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi
poreikiais, kuriems reikalinga specialiojo
Didėjantis
motyvuotų
ir
kvalifikuotų
pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo
darbuotojų pritraukimas.
pagalba ir bendruomenės tolerancija.
Įstaigos
reprezentacijos
gerinimas
bendruomenės ir miesto renginiuose, e
erdvėje.
Pedagogų profesinis pasirengimas darbui su
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais
Stabili finansinė padėtis, racionalus įstaigos
vaikais.
išteklių naudojimas
Teikiamų papildomų paslaugų pagal poreikį
pasiūlos ir paklausos atitiktis: užsienio k.,
dailės, sporto, muzikos ir kt. užsiėmimai.

Galimybės

Grėsmės

Didėjantis vaikų skaičius grupėse, tenkantis
Stiprinti vaikų, tėvų ir pedagogų veiklos vienam pedagogui.
dermę, organizuojant ugdymosi procesą.
Įtraukti ugdytinių tėvus į kryptingą įstaigos Kai kurios šeimos nepakankamai skiria laiko
vizijos įgyvendinimą ir įstaigos veiklos ir dėmesio vaikų ugdymui, bendradarbiavimui
politiką.
su pedagogais.
Dalyvauti tarptautinėje projektinėje veikloje,
susipažinti su užsienio šalių švietimo
Didėjantis atskaitomybės ir bendruomenės
sistemomis, kultūra.
informavimo poreikis mažina pedagogų ir
Skatinti pedagogus mokytis, tobulėti visą vadovų laiko sąnaudas, būtinas vaikų ugdymo
gyvenimą.
proceso ir projektinių veiklų kūrimui.
Gauti finansavimą lopšelio
vėsinimo sistemos įrengimui.

–

darželio Žemas profesijos prestižas, nedideli pedagogų
ir kitų personalo darbuotojų atlyginimai
Panaudojant 2% lėšas kurti naujas lauko neužtikrina motyvuotų ir kvalifikuotų
specialistų pastovumo įstaigoje.
žaidimų erdves.
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Palanki strateginė įstaigos vieta gali būti Nuolat didėjantys, kartais pernelyg aukšti tėvų
panaudojama
gamtamoksliniam
vaikų bendruomenės reikalavimai personalui kuria
ugdymui.
papildomas įtampas.
Tapti aukštos kultūros, ugdymo inovacijas ir
šiuolaikines ugdymo strategijas
įgyvendinančia įstaiga.
Panaudoti
įstaigos
tarybos
ir
kitų
bendruomenės tėvų ryšius bei profesines
kompetencijas
mūsų
įstaigos
veiklos
tobulinimui.
Bendradarbiaujant su Ugdymo inovacijų
centru, – diegti šiuolaikinį ,,Geros pradžios“
ugdymo modelį.
20 lentelė SSGG analizės suvestinė

6. STRATEGINĖS IŠVADOS
 Gerinti vaikų ugdymo(si) sąlygas. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, tenkinti individualius

ugdymo(si) poreikius.
 Siekti darželio ir tėvų glaudžios ir konstruktyvios sąveikos ugdant vaiką, teikiant jam
pedagogines, psichologines, socialines paslaugas. 25
 Taikyti pažangias metodikas, naujausias technologijas, modernias ugdymo priemones,
siekiant aukštesnės darbuotojų kompetencijos, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, tuo užtikrinant
geresnę vaikų ugdymo kokybę.
 Ieškoti galimybių bendradarbiauti su užsienio partneriais, atrasti galimybes pasinaudoti ES
lėšomis. Gerinti mokyklos materialinę, intelektualinę bazę.

7. MOKYKLOS STRATEGIJA

7.1. MISIJA
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės ir
Santariškių bendruomenės poreikius atitinkančias ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio (1,5
– 6 metų vaikams) ugdymo paslaugas.
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7.2. VIZIJA
Saugi, moderni ir nuolat besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo
įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko
poreikius bei atskleidžia unikalius vaiko gebėjimus.
7.3. UGDYMO FILOSOFIJA
Lopšelio – darželio ugdymo filosofiją įprasmina A. Šopenhauerio mintis: ,,Kiekvienas vaikas
iš dalies yra genijus, kiekvienas genijus – iš dalies vaikas“. Santariškių lopšelyje – darželyje
gerbiamas vaiko individualumas, kiekvienas vaikas priimamas toks, koks yra, sudaromos sąlygos
skleistis unikaliems vaiko gebėjimams. Ugdymo filosofija taip pat grindžiama nuostata, kad vaikas
ugdosi sąveikaudamas, o pats ugdymas(is) – tai dialogas ne tik tarp vaikų ir suaugusiųjų, bet ir tarp
pačių vaikų. Šį dialogą taip pat grindžiame abipuse pagarba; vaikai skatinami, jiems leidžiama dirbti
savarankiškai; vaikai laikomi visateisiais piliečiais, kuriems dar kol kas reikalinga suaugusiųjų
pagalba. Itin svarbus pedagogo vaidmuo. Pedagogas – tai puikiai savo sritį išmanantis profesionalas,
jautrus žmogus, vadovaujantis vaikams ir palaikantis juos nelengvoje tyrinėjimo bei ugdymo(si)
kelionėje; jis glaudžiai bendradarbiauja su šeimomis ir kitomis bendruomenėmis, nes jos yra natūralus
vaikų ugdymo(si) ir analizės šaltinis.

7.4. PRIORITETAI
1. Ugdymo ir socialinių paslaugų kokybė.
2. Besimokančios organizacijos ugdymas, bendrų susitarimų siekis.
3. Naujų ugdymosi aplinkų kūrimas ir turtinimas.

8. STRATEGINIAI TIKSLAI
1. Sukurti šiuolaikinės ugdymo įstaigos identitetą, bendruomenės tradicijas, šventes.
2. Įgyvendinant savitą ugdymo programą teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si).
3. Kurti modernią, saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką.
4. Užtikrinti įstaigos savivaldų veiklą.

9. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI
1.1. Gerinant procesų valdymo būdus, diegti modernią vidinio įstaigos komunikavimo sistemą (e
dienyną) www.musudarzelis.lt .
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1.2. Kuriant įstaigos įvaizdį, viešinti ir nuolat atnaujinti informaciją internetiniame puslapyje
www.santariskiudarzelis.lt.
1.3. Sukūrus ugdymo įstaigos simboliką: logotipą, vėliavą ir himną, reprezentuoti įstaigos veiklą
miesto ir šalies renginiuose.
1.4. Įgyvendinti įstaigos ugdymo filosofiją ir vaikų kultūrą perteikiantį vidaus erdvių dizaino
projektą.
1.5.Stiprinti bendruomeniškumo ir tapatumo jausmą organizuojant kasmetines, bendruomenę
suburiančias šventes ir ritualus.
1.6. Įvesti naujas bendruomenės tradicijas ir šventes, organizuojamas už įstaigos ribų.
1.7. Plėtoti savanorišką tėvų bendruomenės

profesinių kompetencijų ir saviraiškos galimybių

panaudojimą personalo kompetencijų ugdymui bei renginių organizavimui.
2.1 Tobulinti ugdymo turinį, integruojant į ugdymo procesą ,,Geros pradžios“ metodikas ir
įgyvendinant savitą, naujai parengtą ikimokyklinio ugdymo programą.
2.2. Plėtoti pedagogų kvalifikacijos kėlimą, sudarant galimybes pedagogams kryptingai tobulėti
įgyjant naujų kompetencijų veikti, remtis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo principais.
2.3. Kryptingai plėtoti projektinę veiklą, tęsti novatoriškų ugdymo(si) formų paiešką bei idėjų
įgyvendinimą.
2.4. Stiprinti besimokančios organizacijos bruožus, mokantis kolegoms iš kolegų, įtraukiant į
ugdymo procesą šeimą.
2.5. Užtikrinti emociškai saugią ir sveiką aplinką įgyvendinant emocinio ugdymo programą ,,Zipio
draugai“, plėtoti pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.
2.6. Turtinti lauko žaidimų aikštelių aplinką naujais, vaikų judėjimo ir žaidimo poreikius
tenkinančiais įrenginiais, racionaliai panaudojant finansavimą.
2.7. Turtinti grupėse esančius ugdymo centrus kompetencijų ugdymui skirtomis priemonėmis,
tikslingai panaudojant skiriamą finansavimą.
2.8. Tikslingai ir pagal poreikį panaudoti erdves papildomų, vaikų ugdymą gilinančių ir veiklų
(neformaliojo ugdymo būrelių) vykdymui.

3.1. Stiprinti kryptingą, į ugdymo organizavimo kokybę orientuotą, Įstaigos tarybos veiklą, geriau
įtraukiant į ugdymo įstaigos veiklos planavimą ir bendrų sprendimų priėmimą.
3.2. Tobulinti įstaigos valdymą, į procesą aktyviau įtraukiant suformuotas komandas ir darbo grupes.
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10. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA
Įstaigos strateginio plano stebėseną vykdo strateginio planavimo grupė, tvirtinama
direktoriaus įsakymu. Stebėsenos ir planavimo grupės pagrindinis tikslas – vertinti įstaigos veiklos
rezultatus ir koreguoti jos veiklą: padėti sekti planavimo, organizavimo ir vadovavimo eigą, gauti
informaciją, aiškintis netikslumus, jų priežastis, surasti būdus nesklandumams šalinti.
Strateginis planas koreguojamas kartą metuose. Stebėsenos ir planavimo grupė posėdžiauja
kartą per metus ir kiekvienų metų rudenį koreguoja strateginį planą, analizuoja strateginio plano
įgyvendinimą. Analizės rezultatus fiksuoja (pagal 21 lentelės pvz.). Stebėsenos ir planavimo grupė
strateginio plano įgyvendinimo rezultatus pristato bendruomenei vieną kartą metuose. Planas yra
papildomas arba koreguojamas.
Eil. Prioritetinė kryptis, Indikatorių
Nr.

tikslas

Indikatoriaus reikšmės

apibrėžimas Buvusi
situacija

Buvo

Pastabos
Dabartinė

planuojama situacija

21 lentelė Plano stebėsenos analizė

11. PROGRAMOS

I programa. Vieningos organizacinės kultūros formavimas ir palaikymas.
Kodas
Tikslas 1
01
Kurti šiuolaikinės ugdymo įstaigos identitetą.
Tikslo aprašymas
Organizacinė kultūra (OK) – tai savotiška ideologija, kurios pagalba bus pasiekti strateginiai
tikslai. Organizacijos identitetas – tai svarbi OK dalis, matomų organizacijos savybių rinkinys,
pagal kurias visuomenė atpažįsta organizaciją. Taigi, identiteto formavimas padės naujai
ugdymo įstaigai susikurti ir visuomenei perduoti tris pagrindines savo idėjas: kas mes esame, ką
mes darome ir kaip mes tai darome. Šios idėjos bus perduodamos organizacijos vidinės ir
išorinės komunikacijos proceso metu ir, pasiekusios gavėjus, taps organizacijos įvaizdžio
dalimi. Toks lopšelio – darželio identiteto kūrimo modelio pritaikymas komunikuojamas
bendruomenei ir socialiniams partneriams, sukurs šiuolaikinės, modernios, komunikuojančios
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ikimokyklinio ugdymo įstaigos įvaizdį, ugdys narių tapatumo jausmą, geriau patenkins
šiuolaikinės tėvų ir vaikų bendruomenės poreikius.
Kodas
Tikslas 2
02
Kurti darnios bendruomenės tradicijas, šventes bei ritualus.
Tikslo aprašymas
Sukurti darželio bendruomenei būdingą darnų socialinį klimatą (kylantis iš socialinės trinarystės
principo), kai tėvų, vaikų ir pedagogų tarpusavio bendravimas kuriamas plėtojant bendrus
projektus, kartu išgyvenant šventes. Kasmet vyksiantys renginiai (išvykos, vakaronės, akcijos,
talkos) kurs ir palaikys darnaus darželio kultūrą. Sieksime įgyvendinti naujas iniciatyvas,
tapsiančias tradicijomis (pavasarinis šeimų sąskrydis). Vyks aktyvus bendradarbiavimas –
šeimos kartu su pedagogais ruoš vaidinimus šventėms, rūpinsis ir puoselės darželio gerbūvį.
Bendri renginiai suartins ne tik pedagogus su tėvais, bet ir tėvai noriau bendraus tarpusavyje,
vaikai matydami pozityvų bendradarbiavimo pavyzdį mokysis džiaugtis buvimu kartu, vystys ir
ugdysis socialinę bendrystę.
II programa. Kokybiško, orientuoto į vaiką ugdymo(si) organizavimas.
Kodas
Tikslas 3
03
Teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si).
Tikslo aprašymas
Įgyvendinti savitą lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programą, orientuotą į
individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, interesus ir gebėjimus, teikti šiuolaikišką, kokybišką
ugdymą(si). Ugdymo(si) procesą nuolat tobulinti analizuojant ugdymo programos turinį,
vykdyti į vaiko ugdymo(si) rezultatus orientuotą veiklos planavimą. Pedagogai dalinsis gerąja
patirtimi, domėsis ugdymo naujovėmis bei sieks aukštesnės kvalifikacijos. Ypatingą dėmesį
skirsime pedagogų kvalifikacijos kėlimui, sudarysime galimybes pedagogams

kryptingai

tobulėti įgyjant naujų kompetencijų veikti, remtis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo
principais.
Kodas
Tikslas 4
04
Kurti modernią, saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką.
Tikslo aprašymas
Vaiko raidai ir kokybiškam ugdymui(si) būtina emociškai ir fiziškai saugi, sveika ir moderni
aplinka. Sieksime įgyvendinti emocinių ir socialinių įgūdžių ugdymo programą ,,Zipio draugai“,
papildyti ir tobulinti lauko žaidimų erdves naujais, vaikų judėjimo ir žaidimo poreikius
tenkinančiais įrenginiais, vaikų sveikatingumo ugdymui sieksime įrengti sporto aikštelę, kasmet
turtinti grupėse esančius ugdymo centrus kompetencijų ugdymui skirtomis priemonėmis,
išnaudoti visas bendrąsias erdves papildomų ugdomųjų veiklų organizavimui. Patobulinti ir
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sukurti aplinką, kurioje vaikui bus gera ir smagu augti, sudaryti sąlygas individulių poreikių
tenkinimui pagal vaiko gebėjimus ir poreikį.
III programa. Demokratinio valdymo nuostatų stiprinimas.
Kodas
Tikslas 5
05
Užtikrinti įstaigos savivaldų veiklą.
Tikslo aprašymas
Siekti, kad lopšelyje – darželyje veikianti savivalda ir direktoriaus iniciatyva suburtos darbo
grupės kryptingai ir aktyviai vykdytų savo funkcijas siekdami bendrų įstaigos tikslų. Įstaigos
taryba įsitrauks ir aktyviau dalyvaus bendrų sprendimų priėmime, tikslingame lėšų naudojimo
paskirstyme. Bus sudarytos sąlygos vaikų savivaldai, išklausyti ir patenkinti vaikų poreikiai,
kuriant ir tobulinant edukacines erdves. Bendruomenės narių iniciatyvos diegiant pokyčius
didins kiekvieno asmeninę atsakomybę už lopšelio – darželio veiklos rezultatus.
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I PROGRAMA. VIENINGOS ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMAS IR PALAIKYMAS
TIKSLAS 1. Kurti šiuolaikinės ugdymo įstaigos identitetą.

Uždaviniai

Esamas rodiklis

1. Gerinant procesų valdymo Diegiama

šiuolaikinė

Planuojamas rezultatas

darbuotojai,

įtraukiama

vis pagerins

komunikavimo
bendradarbiavimą

komunikavimo sistemą (e daugiau tėvų, rengiama ir įkeliama apsikeitimą

sistema.
ir

informacija

tarp

visų

narių,

bus

geriau

www.musudarzelis.lt.

informacija, pateikiami elektroniniai įgyvendinami

bendri

įstaigos

tikslai,

tėvų mokesčio už darželį kvitai.

1.1

2018 – 2022 m.

2.0

2018 – 2022 m.

lengviau suvaldomi procesai.

2. Kuriant įstaigos įvaizdį,
gyventojų

informaciją internetiniame pajamų mokesčio 2 % lėšų dalį
kuriamas šiuolaikiškas, patrauklus

puslapyje

2018 – 2022 m.

greitesnį

kasdienė, aktuali ugdymo(si) proceso bendruomenės

panaudojant

2.0

Ji

dienyną)

viešinti ir nuolat atnaujinti Tikslingai

Pasiekimo
laikas

elektroninė Įdiegta ir nuolat naudojama šiuolaikinė

būdus, diegti modernią sistema www.musudarzelis.lt, įtraukti elektroninė
vidinio ir išorinio įstaigos visi

Finansinių
išteklių
poreikis
eurais

www.santariskiudarzelis.lt vartotojui internetinis puslapis.

Nuolat papildoma ir atnaujinama būtina
informacija,

viešinama

Bendruomenei

įstaigos

pateikiama

veikla.
būtina

informacija, naujienos apie įstaigos veiklą.
Suformuotas įvaizdis internetinėje erdvėje.

3. Sukūrus ugdymo įstaigos Sukurtas lopšelio – darželio logotipas Bus sukurti išorinės organizacijos kultūros
simboliką:
himną,

vėliavą

ir naudojamas reprezentuojant įstaigos simboliai: vėliava ir himnas. Didės ugdytinių,

reprezentuoti veiklą,

formuoja

tapatumo

ir darbuotojų

ir

tėvų

tapatumo

bei
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įstaigos veiklą miesto ir pasididžiavimo lopšeliu – darželiu pasididžiavimo lopšeliu – darželiu jausmas,
šalies renginiuose.

jausmą.

ugdymo

įstaiga

bus

tinkamai

reprezentuojama švenčių metu, miesto ir
šalies renginiuose.
Bus
4. Įgyvendinti

sukurtas

ir

įgyvendintas

ugdymo

įstaigos

filosofiją ir vaikų kultūrą perteikiantis vidaus

ugdymo filosofiją ir vaikų

erdvių dizaino projektas. Į projekto kūrimą

kultūrą perteikiantį vidaus Pastato vidaus erdvės nepakankamai įtraukti vaikai. Patraukliai, žaismingomis
erdvių dizaino projektą.

perteikia vaikų kultūrą ir poreikius.

iliustracijomis bus apipavidalinti koridoriai,

5.0

2018 – 2022 m.

Finansinių
išteklių
poreikis
eurais
Kasmet

Pasiekimo
laikas

laiptinės ir didieji ugdymo centrai. Įrengti
vaikų kūrybinių darbų eksponavimo stendai,
žaliasis kampelis, skaitymo centriukas.
TIKSLAS 2. Kurti darnios bendruomenės tradicijas, šventes bei ritualus.

Uždaviniai

Esamas rodiklis

kasmetines, Kuriamos

1. Organizuoti

kasmetinės

šventės

Planuojamas rezultatas
ir Daugės organizuojamų

bendruomenę suburiančias tradicijos buria ir telkia bendruomenę, bendruomenės
šventes

ir

ritualus, padeda formuoti vertybes.

tapatumo jausmą.

įsitraukimas:

vaikų,

darbuotojų, tėvų ir senelių. Tai sustiprins
bendruomenę, įtrauks naujus bendruomenės

stiprinant
bendruomeniškumo

švenčių. Didės

ir

narius. Susiformuos lopšelio – darželio kaip
organizacijos vertybės.

4.0

2018 – 2022 m.
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2. Plėtoti savanorišką tėvų Personalo kvalifikacijos tobulinimo Pagal besimokančios organizacijos modelį į Intelektualiniai 2018 – 2022 m.
bendruomenės profesinių lėšų
kompetencijų

nepakanka.

ir įgyvendinti

tėvų

Pradedamos personalo
iniciatyvos

sąlygos

ir tobulinimą

ugdymą
įtraukti

ir
tėvai

kvalifikacijos
organizuos

saviraiškos

galimybių sudaromos

panaudojimą

personalo ugdomuosius, lyderystės seminarus ir kūrybiškai reaguos į pokyčius ir taikys

kompetencijų ugdymui bei kitas paskaitas personalui.

ištekliai

vesti paskaitas, seminarus. Įstaigos bendruomenė

naujoves savo darbe.

renginių organizavimui.
IŠ VISO: 14 100 Eur

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS
Priemonės

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų poreikis

Finansiniai šaltiniai
Tėvų
Mokinio
Ugdymo
2% paramos
mokesčio
krepšelio
lėšos
lėšos, patalpų
lėšos
lėšos
nuomos lėšos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Uždavinys. Gerinant procesų valdymo būdus, diegti modernią vidinio ir išorinio įstaigos komunikavimo sistemą (e dienyną) www.musudarzelis.lt.
Elektroninis paštas,
elektroninio dienyno
vidinės struktūros ir
susirašinėjimo peržiūra,
refleksija.

Greitas ir
aktyvus
pasikeitimas
informacija

Kasmet iki
2022 metų

Direktorius ir
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2.0

2.0
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2 Uždavinys. Kuriant įstaigos įvaizdį, viešinti ir nuolat atnaujinti informaciją internetiniame puslapyje www.santariskiudarzelis.lt
Darželio internetinės
Informatyvus,
Kasmet iki
Direktorius ir
1.1
1.1
svetainės peržiūra,
patrauklus
2022 metų
direktoriaus
atnaujinimas,
vartotojui
pavaduotojas
informacijos įkėlimas,
internetinis
ugdymui
refleksija.
puslapis
3 Uždavinys. Sukūrus ugdymo įstaigos simboliką: logotipą, vėliavą ir himną, reprezentuoti įstaigos veiklą miesto ir šalies renginiuose.
Dalyvavimas miesto ir
Pagal simboliką Kasmet iki
Direktorius ir
2.0
šalies renginiuose,
atpažįstami
2022 metų
direktoriaus
simbolikos panaudojimas darželio vaikai,
pavaduotojas
bendraujant su
veikla, kultūra
ugdymui
socialiniais partneriais
4 Uždavinys. Įgyvendinti įstaigos ugdymo filosofiją ir vaikų kultūrą perteikiantį vidaus erdvių dizaino projektą.

2.0

Vidaus erdvių dizaino
projektas

Spalvingos
Kasmet iki
Direktorius ir
5.0
5.0
iliustracijos
2022 metų
direktoriaus
laiptinėse, vaikų
pavaduotojas
darbų
ugdymui
eksponavimo
stendai, įrengti
poilsio ir žalieji
kampeliai.
5 Uždavinys. Organizuoti kasmetines, bendruomenę suburiančias šventes ir ritualus, stiprinant bendruomeniškumo ir tapatumo jausmą.
Rengti bendruomenės
šventes, kurti tradicijas.

Renginiai
bendruomenei,
didėja jų kokybė
ir įvairovė.
Įtraukiami visi
bendruomenės
nariai.

Kasmet iki
2022 metų

Direktorius ir
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

4.0

2.0

2.0
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6 Uždavinys. Plėtoti savanorišką tėvų bendruomenės profesinių kompetencijų ir saviraiškos galimybių panaudojimą personalo kompetencijų
ugdymui.
Tėvų vedami seminarai,
Tėvų
Kasmet iki
Direktorius ir
Intelektualiniai
paskaitos darželio
organizuojamose 2022 metų
direktoriaus
ištekliai
darbuotojams
paskaitose ir
pavaduotojas
seminaruose
ugdymui
dalyvauja
darbuotojai,
įgyja naujų
kompetencijų,
plečia profesinį
akiratį.

II PROGRAMA. KOKYBIŠKO, ORIENTUOTO Į VAIKĄ UGDYMO(SI) UŽTIKRINIMAS
TIKSLAS 1. Teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si).

Uždaviniai

Esamas rodiklis

1. Tobulinti ugdymo turinį, Parengtas
integruojant

į

ugdymo programos

Planuojamas rezultatas

ikimokyklinio

ugdymo Pagerės ugdymo kokybė, prasiplės ugdymo

projektas,

pagrįstas turinys, bus užtikrinti geri vaikų pasiekimai ir

procesą ,,Geros pradžios“ naujausiais moksliniais tyrimais ir jų galias atitinkanti optimali pažanga. Pagerės
metodikas ir įgyvendinant pozityvia

pedagogine

savitą,

pradžios“

naujai

ikimokyklinio
programą.

parengtą ,,Geros

praktika, vaiko ugdymo(si) motyvacija, domėjimasis
metodika, aplinka, kultūra.

ugdymo atsižvelgiama į vaikų prigimtines
galias, šeimų lūkesčius.

Finansinių
išteklių
poreikis
eurais
5.0

Pasiekimo
laikas
2018 – 2022 m.
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2. Plėtoti

pedagogų Pedagogų

kvalifikacijos

kvalifikacijos

kėlimas Dauguma kvalifikacijos kėlimo renginių bus

kėlimą, vykdomas pagal turimas lėšas, 3 tikslingai

pačioje

ir atsižvelgiant į įstaigos veiklos uždavinius ir

galimybes pedagogai

pedagogams

kryptingai artimiausiu metu įgyti aukštesnę ugdytinių bei pedagogų poreikius. Tai padės

įgyjant

atestuotis

naujų kvalifikacinę kategoriją.

pasiekti įstaigos veiklos tikslų, pedagogai įgis

kompetencijų

veikti,

reikiamų

remtis

darbo

kokybė.

aukštos

2018 – 2022 m.

įstaigoje,

sudarant
tobulėti

siekia

organizuoti

13.0

kompetencijų,

gerės

ugdymo

kokybės ir profesionalumo
principais.
3. Kryptingai

plėtoti Palaikomos

projektinę veiklą, surasti netradicinių
novatoriškų

ir

įgyvendinamos Įgyvendinti novatoriški projektai ir socialinės Intelektualiniai 2018 – 2022 m.

ugdymo

projektų iniciatyvos, vaikai nuo mažų dienų ugdomi

ugdymo(si) iniciatyvos: senelių šventės, gerumo tapti

formų bei idėjų.

akcijos sergantiems vaikams ir kt.

socialiai

prasmingos,

atsakingais,
įsimenančios,

sukurtos

ištekliai
1.0

malonios

ugdymo(si) patirtys.
4. Stiprinti

besimokančios Pedagogai noriai dalinasi patirtimi, Įdiegtas besimokančios organizacijos bruožas Intelektualiniai 2018 – 2022 m.

organizacijos

bruožus, įtraukia į ugdymo procesą tėvus. Kai - mokymasis su kitais ir iš kitų stebint kolegų

mokantis

kolegoms

kolegų,

įtraukiant

ugdymo procesą šeimą.

iš kuriose

grupėse

į ugdomąsias

tėvai

veiklas

veda veiklas, drauge studijuojant įvairius šaltinius,
vaikams, dalinantis patirtimi, atradimais, sumanymais.

organizuoja edukacines išvykas.

Tėvai įtraukti į ugdymo veiklas, organizuotos
tėvų dienos. Didės pedagogų ir ugdytinių
motyvacija, pagerės ugdymo kokybė.

ištekliai
1.0
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PRIEMONIŲ APRAŠYMAS
Priemonės

Finansiniai šaltiniai
Tėvų
Mokinio
Ugdymo
2% paramos
mokesčio
krepšelio
lėšos
lėšos, patalpų
lėšos
lėšos
nuomos lėšos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Uždavinys. Tobulinti ugdymo turinį, integruojant į ugdymo procesą ,,Geros pradžios“ metodikas ir įgyvendinant savitą, naujai parengtą
ikimokyklinio ugdymo programą.
Ikimokyklinio ugdymo
Veiklos planai ir Kasmet iki Direktorius ir
5.0
5.0
programos refleksija ir
ataskaitos.
2022 metų
direktoriaus
vertinimas. Edukacinių
Pedagogai
pavaduotojas
projektų rengimas,
pasirengę
ugdymui
ataskaitos, tęstinumas.
analizuoti,
tobulinti įstaigos
ugdymo
programą.
Pedagogų
parengti projektai
integruojami į
ugdomąją veiklą.
2 Uždavinys. Plėtoti pedagogų kvalifikacijos kėlimą, sudarant galimybes pedagogams kryptingai tobulėti įgyjant naujų kompetencijų veikti,
remtis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo principais.
Kvalifikacijos kėlimo
Tobulės pedagogų Kasmet iki Direktorius ir
13.0
10.0
3.0
kursai, mokymai, seminarai, kompetencija, kils 2022 metų
direktoriaus
vadovų ir pedagogų
kvalifikacija,
pavaduotojas
atestacija. Internetinis ryšys,
stiprės
ugdymui
informaciniai leidiniai.
motyvacija.
Projektai.
Efektyvus
dalijimasis
patirtimi. Aukšta
ugdymo kokybė.
Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis
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3 Uždavinys. Kryptingai plėtoti projektinę veiklą, surasti novatoriškų ugdymo(si) formų bei idėjų.
Netradiciniai projektai,
Įtraukta
Kasmet iki Direktorius ir
1.0
1.0
įgyvendintos novatoriškos
bendruomenė,2022 metų
direktoriaus
ugdymo idėjos, įtraukti
kuriamos
pavaduotojas
tėvai, vaikai, darbuotojai.
prasmingos,
ugdymui
įsimenančios,
malonios
ugdymo(si)
patirtys.
4 Uždavinys. Stiprinti besimokančios organizacijos bruožus, mokantis kolegoms iš kolegų, įtraukiant į ugdymo procesą šeimą.
Tėvų dalyvavimas
Tėvai aktyvūs
Kasmet iki Direktorius ir
1.0
1.0
ugdomosiose grupės
įvairių ugdymo
2022 metų
direktoriaus
veiklose, organizuotos tėvų renginių dalyviai
pavaduotojas
dienos.
ir organizatoriai.
ugdymui
Aktyvi pedagogų,
tėvų ir savivaldos
institucijų
savitarpio pagalba
ugdant vaiką.
Pedagogai
dalinasi
bendradarbiavimo
su tėvais
idėjomis.
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TIKSLAS 2. Kurti modernią, saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką.

Uždaviniai
1. Užtikrinti

Esamas rodiklis

Planuojamas rezultatas

emociškai 4 pedagogės įgyvendina ugdymo Dauguma pedagogų bus įgiję emocinio

Finansinių
išteklių
poreikis
eurais
1.5

2018 – 2022 m.

25.0

2018 – 2022 m.

50.0

2018 – 2022 m.

Pasiekimo
laikas

saugią ir sveiką aplinką programą, veikia pagalbos vaikui intelekto ugdymo programos pagrindus, į
įgyvendinant

emocinio specialistų komanda, padedanti kurti ugdymo procesą integruos veiklas, kurių metu

ugdymo programą ,,Zipio emociškai saugią ir sveiką aplinką. vaikai įgis pasitikėjimo savimi ir išmokys
draugai“, plėtoti pagalbą Veikia pozityvios tėvystės STEP spręsti keblias socialines-emocines situacijas.
specialiųjų

poreikių įgūdžių mokymo grupė 6-7 m. Ketvirtadalis tėvų bus įgiję STEP (pozityvios
amžiaus vaikų tėvams.

vaikams.
2. Turtinti

lauko

žaidimų Lauko

žaidimų

tėvystės) įgūdžius, taikys juos savo aplinkoje.

aikštelės

yra Įsigyta naujos žaidimų aikštelių įrangos,

aikštelių aplinką naujais, aprūpintos nauja žaidimų įranga, kuri įrengtas sveikatingumo takas bei sporto
vaikų judėjimo ir žaidimo yra nepakankama dideliam aktyvių aikštelė. Didės vaikų noras judėti, žaisti.
poreikius

tenkinančiais žaidėjų skaičiui.

įrenginiais,

Sukurta aplinka, orientuota į aktyvią veiklą skatins vaiko smalsumą tyrinėti, pažinti,

racionaliai

panaudojant finansavimą.

judėti, sportuoti.

3. Turtinti grupėse esančius Kiekviena
ugdymo
kompetencijų

centrus centrus

grupė

pagal

ugdymui metodiką.

kuria

,,Geros

ugdymo Nuolat papildant ir praturtinant ugdymą
pradžios“ moderniomis priemonėmis, vaikams veikla
taps

patrauklesnė,

vaikai

ugdysis
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skirtomis

priemonėmis,

tikslingai

panaudojant

kompetencijas. Kiekviena grupė atskleis savo
unikalumą,

skiriamą finansavimą.

dalinsis

gerąja

patirtimi

organizuojant ugdymą.

4. Tikslingai ir pagal poreikį Atlikus apklausą ir įvertinus poreikį, Maksimaliai išnaudojant erdves papildomam Intelektualiniai 2018 – 2022 m.
erdves nuomojamos patalpos papildomojo vaikų ugdymui, bus

panaudoti

papildomų, vaikų ugdymą ugdymo
gilinančių

ir

(neformaliojo

(9

būrelių)

pagerinta ugdymo

veiklų paslaugų kokybė: daugiau vaikų ugdysis

veiklų organizavimui. Sudarytos sąlygos reikiamas kompetencijas, išsiplės ugdymo
ugdymo rinktis būrelius pagal poreikį ir turinys, pagerės

būrelių) vykdymui.

ištekliai

individualius vaikų gebėjimus.

motyvacija, vaikai patirs

1.0 patalpų
nuomos lėšų

džiugų akimirkų.
IŠ VISO: 96 500 Eur

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS
Priemonės

Finansiniai šaltiniai
Tėvų
Mokinio
Ugdymo
2% paramos
mokesčio
krepšelio
lėšos
lėšos, patalpų
lėšos
lėšos
nuomos lėšos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Uždavinys. Užtikrinti emociškai saugią ir sveiką aplinką įgyvendinant emocinio ugdymo programą ,,Zipio draugai“, plėtoti pagalbą specialiųjų
poreikių vaikams.
Ikimokyklinio ugdymo
Beveik visi
Kasmet iki Direktorius ir
1.5
1.5
pedagogų kvalifikacijos
pedagogai
2022 metų
direktoriaus
kėlimo seminarai, ugdymo išklausę emocinio
pavaduotojas
programos refleksija, STEP ugdymo programą
ugdymui
tėvystės grupės veikla,
ir taiko ją
refleksija, dalinimasis
praktikoje,
patirtimi su kolegomis.
daugėja tėvų,
Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis
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lankiusių STEP
tėvystės grupę.
Pastebima
pozityvi aplinka
ugdymo įstaigoje.
2 Uždavinys. Turtinti lauko žaidimų aikštelių aplinką naujais, vaikų judėjimo ir žaidimo poreikius tenkinančiais įrenginiais, racionaliai
panaudojant finansavimą.
Praturtinta lauko žaidimo
Įsigyta naujų
Kasmet iki
Direktorius,
25.0
15.0
10.0
aikštelių aplinka
žaidimų aikštelių 2022 metų
direktoriaus
įrenginių, įrengtas
pavaduotojas
sveikatingumo
ugdymui,
takelis, sporto
direktoriaus
aikštelė. Didėja
pavaduotojas
vaikų motyvacija.
ūkio reikalams
3 Uždavinys. Turtinti grupėse esančius ugdymo centrus kompetencijų ugdymui skirtomis priemonėmis, tikslingai panaudojant skiriamą
finansavimą.
Ugdymo programa,
Sukurti ir nuolat Kasmet iki
Direktorius,
50.0
50.0
refleksija, trumpalaikės ir
praturtinami
2022 metų
direktoriaus
ilgalaikės ugdomosios
ugdymo centrai
pavaduotojas
veiklos planavimo
grupėse, vaikai
ugdymui,
dokumentai, įkurti ugdymo
įgyja naujų
direktoriaus
centrai grupėse (,,Geros
kompetencijų,
pavaduotojas
pradžios“ metodika)
didėja
ūkio reikalams
motyvacija.
4 Uždavinys. Tikslingai ir pagal poreikį panaudoti erdves papildomų, vaikų ugdymą gilinančių ir veiklų (neformaliojo ugdymo būrelių)
vykdymui.
Neformaliojo ugdymo
Organizuojama
Kasmet iki
Direktorius,
1.0
1.0
vadovų veiklos pristatymai
neformaliojo
2022 metų
direktoriaus
patalpų
bendruomenei, būrelių
ugdymo (būrelių)
pavaduotojas
nuomos lėšų
organizavimas, tvarkaraščių
veikla atitinka
ugdymui,
tinkamumas, apklausos
paklausą, vaikai –
direktoriaus
duomenų analizė
aktyvūs būrelių
pavaduotojas
dalyviai, didėja
ūkio reikalams
pasiekimų ir
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dalyvavimo
miesto
renginiuose
skaičius.
III PROGRAMA. DEMOKRATINIO VALDYMO NUOSTATŲ STIPRINIMAS
TIKSLAS 1. Užtikrinti įstaigos savivaldų veiklą.

Uždaviniai
1. Stiprinti
ugdymo

kryptingą,

Finansinių
išteklių
Pasiekimo
Esamas rodiklis
Planuojamas rezultatas
poreikis
laikas
eurais
į Lopšelyje – darželyje veikia įstaigos Bus suplanuotos tarybos veiklos kryptys, Intelektualiniai 2018 – 2022 m.

organizavimo taryba,

kokybę

svarbius užtikrinti bendruomenei svarbūs ugdymo

direktorius

ištekliai

orientuotą, klausimus derina ir tariasi su tarybos kokybės siekiai. Įtraukti visi tarybos nariai,

Įstaigos tarybos veiklą, nariais.

nustatytas aiškus funkcijų ir atsakomybių

geriau

taryboje

įtraukiant

į

ugdymo įstaigos veiklos
planavimą

ir

pasidalinimas,

iniciatyvų

įgyvendinimas.

bendrų

sprendimų priėmimą.
2. Tobulinti
valdymą,

įstaigos Lopšelyje
į

aktyviau

–

procesą direktoriaus
įtraukiant darbo

iniciatyva

grupės

suformuotas komandas ir organizuojami
darbo grupes.

darželyje
ir

veikia Darbo grupių ir komandų veikla bus kasmet
sudarytos planuojama, bus sudarytos sąlygos visiems

komandos, darbuotojams dalyvauti pokyčių planavime ir

komandinio

mokymai personalui.

darbo sprendimų priėmime, paskirstytos aiškios
funkcijos

ir

atsakomybės

kiekvienoje

2.5

2018 – 2022 m.
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komandoje. Visų darbo grupių ir komisijų
veiklos planai padės pasiekti metinių ir
strateginių veiklos tikslų.
IŠ VISO: 2 500 Eur
PRIEMONIŲ APRAŠYMAS
Priemonės

Finansiniai šaltiniai
Tėvų
Mokinio
Ugdymo
2% paramos
mokesčio
krepšelio
lėšos
lėšos, patalpų
lėšos
lėšos
nuomos lėšos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Uždavinys. Stiprinti kryptingą, į ugdymo organizavimo kokybę orientuotą, įstaigos tarybos veiklą, geriau įtraukiant į ugdymo įstaigos veiklos
planavimą ir bendrų sprendimų priėmimą.
Įstaigos tarybos veiklos
Kryptinga,
Kasmet iki Direktorius ir Intelektual
planai, susirinkimų
planuota įstaigos 2022 metų
direktoriaus
iniai
protokolai, refleksija,
tarybos veikla,
pavaduotojas
ištekliai
iniciatyvų apžvalga
visų įstaigos
ugdymui
tarybos narių
įsitraukimas,
idėjų generavimas
ir įgyvendinimas.
2 Uždavinys. Tobulinti įstaigos valdymą, į procesą aktyviau įtraukiant suformuotas komandas ir darbo grupes. Ugdyti asmeninę atsakomybę
prisiimančią komandą.
Įstaigos planavimo
Kryptingi ir
Kasmet iki
Direktorius,
2.5
2.5
struktūros analizė, komandų
kasmet
2022 metų
direktoriaus
ir darbo grupių veiklos
planuojami darbo
pavaduotojas
planai, ataskaitos, rezultatai grupių ir komisijų
ugdymui,
veiklos planai
direktoriaus
padeda
pavaduotojas
įgyvendinti
ūkio reikalams
Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis
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strategiją, įtraukti
visi darbuotojai,
aiškiai
paskirstytos
atsakomybės ir
funkcijos
kiekvienoje
komandoje
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