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I. ĮVADAS 
 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ strateginio planavimo tikslas – efektyviai valdyti ugdymo 

įstaigos veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus 

įgyvendinti ugdymo įstaigos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą jos kryptingumą 

ir prioritetus, įvertinti kaitos pokyčius ir efektyviai panaudoti turimą potencialą. 

Kintant visuomenės požiūriui į ikimokyklinį ugdymą, vis didesnis dėmesys teikiamas 

kokybiškam ugdymui(si), paslaugų įvairovei, modernių ugdymo programų įgyvendinimui, 

informacinių technologijų taikymui. Dinamiškas dabarties metas, didėjanti atsakomybė, darbų 

apimtys skatina svarstyti ir kartu priimti sprendimus, siekti aukštos ugdymo kokybės, savitumo, 

įstaigos kultūros. Šie pokyčiai reikalauja naujai pažvelgti į švietimo uždavinius, jo reikšmę bei 

išsikelti naujus prioritetus, įgalina tobulinti įstaigos veiklą, numatyti jos augimą. Todėl būtinu 

dalyku ikimokyklinėje įstaigoje yra strateginis planavimas. 

Strateginis planas – Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenės veiksmų ir 

sprendimų visuma, padedanti įstaigai įgyvendinti ilgalaikius tikslus ir diegti naujoves. Tai 

ilgalaikio planavimo dokumentas 2020-2024 metų laikotarpiui, kuriame numatomi atitinkami 

strateginiai tikslai, siektini rezultatai ir planuojamas jų įgyvendinimas. Strateginio planavimo 

proceso metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai įstaigos misijai vykdyti, numatytiems 

tikslams ir rezultatams pasiekti, efektyviai panaudojant finansinius, materialinius ir 

žmogiškuosius išteklius. 

Įstaigos strateginis planas parengtas penkeriems metams. Rengiant strateginį 2020-2024 

metų planą vadovautasi: 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. 

3. LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta Valstybine švietimo 

2013-2022 metų strategija. 
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4. LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta Valstybės pažangos 

strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta 

Strateginio planavimo metodika. 

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-

344 patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018-2020 m. strateginiu 

veiklos planu. 

8. Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2020 m. strateginiu planu, patvirtintu Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778. 

9. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ nuostatais. 

10. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus įsakymais. 

11. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ 2018-2019 m. veiklos įsivertinimo rezultatais. 

12. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ 2018-2019 m. veiklos ataskaitomis. 

13. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais 

ir pasiūlymais. 

14. Visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į 

turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius. 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ strateginio plano rengimo procese buvo sistemingai 

apžvelgtos įstaigos veiklos sritys, išskirtos stipriosios ir silpnosios pusės, išryškėjo ateities 

galimybės, grėsmės, iškelti veiklos prioritetai, strateginiai tikslai, uždaviniai, būdai, priemonės 

šiems tikslams pasiekti. Tikimasi, jog strategijos įgyvendinimas padės suburti bendruomenės 

narius komandiniam darbui, padidės žmonių atsakomybė bei jų įsipareigojimai bendram tikslui 

ir darželio veiklos tobulinimui. 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir 

partnerystės principų. 

Ikimokyklinio ugdymo kaita ir kokybė lemia ir kitų ugdymo pakopų pokyčius, lemia 

ateities kūrimą. Todėl labai svarbu stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos kaip organizacijos, 

kuri teikia visuomenei ir jos bendruomenės grupėms švietimo ir ugdymo paslaugas, statusą. 

Ikimokyklinė įstaiga turi užtikrinti veiklos kokybę, garantuojant ugdymo programų, formų ir 

metodų, papildomų švietimo paslaugų įvairovę, aukštą specialistų kvalifikaciją, lankstų 

prisitaikymą prie vykstančių pokyčių bei glaudų bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

2020-2024 m. strateginį planą rengė 2019 m. lapkričio 5 d. lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakymu Nr. V-77 sudaryta darbo grupė: ugdymo įstaigos administracija, pedagogai, kiti 

darbuotojai, tėvai. Strateginis planas parengtas remiantis humaniškumo, demokratiškumo, 

partnerystės principais. 
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Keičiantis situacijai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, planas bus 

peržiūrimas. Plano valdymo ir stebėsenos sistema numato galimybes suinteresuotoms šalims 

teikti pastabas bei pasiūlymus dėl veiklos krypčių, veiksmų ar stebėsenos rodiklių įtraukimo, 

pašalinimo ir koregavimo. 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ PRISTATYMAS 
 

1. Įstaigos pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“   

2. Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė  

3. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga  

4. Teisinis statusas – juridinis asmuo  

5. Identifikavimo kodas – 290023730  

6. Ugdymo forma – dieninė   

7. Paskirtis – neformaliojo švietimo mokykla  

8. Ugdomoji kalba – lietuvių (gimtoji)  

9. Pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas  

10. Įkūrimo data – 1970 m. liepos 24 d.  

11. Adresas – Architektų g. 62, Vilnius, LT-04110  

12. Telefonas –  (8 5) 2442570, (8 5) 2402823  

13. Elektroninis paštas – rastine@zibute.vilnius.lm.lt  

 

 Darželis savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių 

konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 

steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais. 

 Darželis yra Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo institucija, steigiama, 

reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymu, Vyriausybės nutarimu 

ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka. 

 Darželis komplektuojamas vadovaujantis 2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-303 dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto 

švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo 

tvarkos aprašu. Lopšelis-darželis „Žibutė“ yra bendrojo tipo ugdymo įstaiga, kurioje 

veikia 6 grupės: 1 ankstyvojo amžiaus, 4 ikimokyklinio amžiaus, 1 priešmokyklinio 

amžiaus. 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) programos 

„Vaikystės žingsniai“ pagrindiniai principai, tikslai ir uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo 

mailto:rastine@zibute.vilnius.lm.lt
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turinys orientuoti į vaikų poreikių tenkinimą. Žaidimas yra pagrindinė vaikų veikla. Žaisdamas 

vaikas gali realizuoti visus svarbiausius savo poreikius – pažintinius, praktinio veikimo, 

bendravimo, judėjimo, atskleidžia visas savo galimybes ir gebėjimus. 

Darželį lankančių vaikų tėvai aktyviai remia ir palaiko darželio pasirinktą sveikatingumo 

kryptį, tiki geranoriškos šeimos ir pedagogų sąveikos bendradarbiavimu, kuris turėtų nulemti 

visuminę vaiko ugdymo sėkmę. 

2018-2019 m. m. įstaigoje buvo vykdomas vidaus įsivertinimas. Remiantis įsivertinimo 

rezultatais, galima teigti, kad personalas ir tėvai mano, jog įstaiga yra aukštos kultūros. Vaikų 

ugdymo(si) aplinka yra saugi, svetinga ir estetiška. Lopšelyje-darželyje vyrauja geri, šilti, 

draugiški santykiai. Įstaiga yra atvira pokyčiams, jos veikla teigiamai įvertinta vietos 

bendruomenės.  

Siekdami užtikrinti valstybinės švietimo politikos vykdymą, t. y. vaikų nuo pusantrų iki 

septynerių metų amžiaus ugdymo būtinybę ir ugdymosi kokybę, jų poreikių bei tėvų (globėjų) 

lūkesčių atliepimą ir kt., vertiname ir skatiname bendruomenės narių dalyvavimą strateginio 

plano bei uždavinių įgyvendinime.  

III . IŠORĖS ANALIZĖ (PEST MATRICA) 
 

VEIKSNIAI APLINKA 

 

Politiniai-

teisiniai 

Galimybės Grėsmės 

Esminiai dokumentai, reglamentuojantys 

įstaigos veiklą ir padedantys užtikrinti 

nuoseklų, kryptingą, kokybišką 

ikimokyklinio ugdymo procesą: 

 LR septynioliktosios Vyriausybės 

programa ir jos įgyvendinimo 

priemonės;  

 Švietimo reformos vyksmas 

ikimokyklinėje įstaigoje vykdomas 

atsižvelgiant į Europos sąjungos 

švietimo gaires, reformos raidą ir 

vykstančią kaitą. 

 Valstybinė švietimo 2013-2022 metų 

strategija vadovaujasi Švietimo 

įstatyme, Mokslo ir studijų įstatyme ir 

Lietuvos pažangos strategijoje 

„Lietuva 2030“ įtvirtintais vertybiniais 

principais: 

- humaniškumo, demokratiškumo ir 

lygių galimybių, pilietiškumo, tautinės     

tapatybės, tolerancijos ir 

dialogiškumo; 

 Ikimokykliniam ugdymui 

politiniu ir visuomeniniu 

lygmeniu skiriama mažai 

dėmesio. 

 Pastaraisiais metais gerokai 

smukęs švietimo biudžetas. 
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- istorijos pažinimu grįsto tradicijos       

tęstinumo ir atvirumo kultūrų 

įvairovei; 

- kūrybiškumu, atsakingumu,   

efektyvumu, atvirumu naujovėms ir 

geriausiai pasaulio praktikai. 

 

Ekonominiai 

Galimybės Grėsmės 

 Įstaigai svarbi ekonominė miesto ir 

mikrorajono būklė. 

 Garantuojama teikiamų paslaugų 

kokybė. 

 Pedagogams sudaromos galimybės 

nuolat tobulinti kvalifikaciją, 

atestuotis. 

 Rėmėjų pritraukimo galimybė. 

 Darbuotojų ir tėvų skirtas 2 proc. 

Gyventojų pajamų mokesčio lėšas 

galima naudoti darželio modernizacijai 

bei aplinkos tvarkymo reikmėms. 

 Galimas dalyvavimas ES lėšomis 

finansuojamuose projektuose. 

 Didėjantys pedagogų atlyginimai 

pritrauks naujus, iniciatyvius ir 

motyvuotus darbuotojus. 

 Švietimo įstaigai keliami vis 

aukštesni kokybės standartai, 

vis labiau keliama profesinė 

mokytojų kompetencijos 

kartelė, nuolat didėja 

reikalavimai ugdymo ir 

mokymo aplinkai, o 

atitinkamų investicijų 

stokojama. 

 Trūksta lėšų įstaigos 

renovacijai. 

 

Socialiniai-

demografiniai 

 

Galimybės Grėsmės 

 Lietuva tampa vis atviresnė pasauliui, 

joje formuojasi kitataučių grupės. 

 Daugėja besimokančiųjų visose 

švietimo pakopose, populiarėja 

mokymosi visą gyvenimą idėja. 

 Partnerystės ryšių plėtojimas su 

kitomis švietimo įstaigomis, tėvais ir 

socialiniais partneriais.  

 Auganti miesto ekonomika pritrauks į 

sostinę jaunų žmonių iš įvairių 

Lietuvos vietovių ir tai lems 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

skaičiaus didėjimą. 

 Toliau mažėja Lietuvos 

gyventojų skaičius, tuo pačiu 

ir švietimo paslaugų rinka. 

 Globalizacija ir migracija gali 

iškelti kitataučių vaikų 

ugdymo problemą. 

 Pedagogams trūksta įgūdžių 

dirbti su specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

turinčiais vaikais, kurių 

įstaigose kasmet daugėja. 

 Gyventojų emigracija sukels 

vaikų paliktų be priežiūros 

skaičiaus didėjimą. 

 Didėja socialiai remtinų 

(nepilnų, nedirbančių) šeimų 

skaičius. 

 

Technologiniai 

Galimybės Grėsmės 

 Patrauklus ir prieinamas vietos 

bendruomenės informavimas apie 

įstaigos veiklą padės plėtoti 

bendradarbiavimą su įvairiomis 

organizacijomis, pritrauks daugiau 

tėvų, norinčių savo vaikus leisti į mūsų 

įstaigą. 

 Informacinės visuomenės kūrimas 

sudaro galimybes visiems įgyti 

 Laiko stoka ir nepakankamai 

racionalus darbo laiko 

paskirstymas blogina 

ugdymo kokybę. 

 Žinių ir praktinių 

kompetencijų stoka valdant 

kaitos procesu. 
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informacinį raštingumą, tai padės 

efektyviau ieškoti ir rasti naudingos 

darbui su vaikais informacijos, 

dalyvauti tarptautiniuose švietimo 

įstaigų projektuose. 

 Naujų šiuolaikinių technologijų 

įsigijimas ir panaudojimas pagerins 

švietimo kokybę, paįvairins ugdomąjį 

procesą. 

 Palankios sąlygos pedagogų 

profesiniam tobulėjimui padės 

formuoti kompetentingą, šiuolaikinio 

vaiko poreikius atliepiančių pedagogų 

kolektyvą. 

IV. VIDINĖ ANALIZĖ 

4.1 Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas 
 

Lopšeliui-darželiui „Žibutė“ vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu pareigoms 

skiria savivaldybės taryba ir jį atleidžia LR 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. 

Informacija apie lopšelio-darželio „Žibutė“ administraciją pateikiama žemiau esančioje 

lentelėje (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Informacija apie lopšelio-darželio administraciją 

Vardas, 

pavardė 

Pareigybė Pagrindinės funkcijos 

Angelika 

Genevičienė 

Direktorė 

 

Telkia Darželio bendruomenę Švietimo įstatymo numatytoms 

nuostatoms, ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei 

įstaigos veiklos programai ir strateginiam planui įgyvendinti. 
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Audronė 

Markevičienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Telkia darželio bendruomenę Lietuvos valstybės ir Vilniaus 

savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui. Organizuoja 

ugdymo procesą ir metodinę veiklą įstaigoje ir už jos ribų. 

Petras 

Balandis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Organizuoja ir užtikrina įstaigos pastatų, patalpų ir teritorijos 

tinkamą priežiūrą ir apsaugą. Paskirsto techninio personalo 

darbuotojams darbus pagal pareigybių aprašymus. 

 

Teisinė bazė. 

Lopšelis-darželis „Žibutė“ vadovaujasi: 

 Vilniaus miesto savivaldos institucijų ir įstaigų įsakymais, sprendimais, potvarkiais ir 

kitais teisės aktais veiklos klausimais; 

 Lopšelio-darželio steigimo, reorganizavimo dokumentais; 

 Lopšelio-darželio „Žibutė“ nuostatais; 

 Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių aprašais; 

 Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

 Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais ir kitais teisiniais dokumentais. 

Lopšelio-darželio veiklą organizuoja, administruoja ir vykdo lopšelio-darželio direktorius 

ir aukščiausia savivaldos institucija – lopšelio-darželio taryba. Lopšelio-darželio taryba telkia 

įstaigos ugdytinių tėvus, pedagogus, kitus įstaigos darbuotojus, socialinius partnerius ir vietos 

bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui ir lopšelio-darželio teisėtiems 

interesams atstovauti, padeda spręsti aktualius įstaigos veiklos klausimus. Lopšelio-darželio 

taryba kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus. Apie biudžeto lėšų 

panaudojimą atsiskaitoma lopšelio-darželio bendruomenei. 

 

Organizacinė struktūra. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ yra bendros paskirties ikimokyklinė įstaiga. 

Įstaigoje komplektuojamos 6 (šešios) ugdymo grupės: 

 1 ankstyvojo amžiaus  vaikams (1,5–3 metų) 

 4 ikimokyklinio amžiaus vaikams ( 3–6 metų) 

 1 priešmokyklinio amžiaus vaikams (6-7 metų) 
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1 pav. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ grupių struktūra. 

 

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: 

 Lopšelio-darželio taryba; 

 Pedagogų taryba; 

 Metodinė taryba. 

 Darbo taryba 

 

Pedagogų taryba – tai savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei 

ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro: lopšelio-darželio vadovas, visi dirbantys pedagogai ir  

kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Pedagogų tarybos veiklą reglamentuoja 

nuostatai, patvirtinti įstaigos direktoriaus įsakymu.  

  Vaiko gerovės komisija – jos veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti įstaigos 

direktoriaus įsakymu.   

  Sveikos gyvensenos grupė – jos veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti įstaigos 

direktoriaus įsakymu. 

  Tėvų komitetas – tai nuolat veikianti įstaigos institucija, atstovaujanti vaikų ir tėvų 

bendruomenę. 

Inventorizacijos komisija – jos veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti įstaigos 

direktoriaus įsakymu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio 

amžiaus 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ grupių struktūra 

Ankstyvojo 

amžiaus 
Ikimokyklinio 

amžiaus 

„Boružėlės“ 
„Zuikiai“ 

„Kačiukai“ 

„Bitutės“ 

„Kregždutės“ 

 

„Pelėdžiukai“ 
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2 pav. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ organizacinė struktūra. 

Ryšių sistema. 

Įstaigos pedagogai su savo ugdytiniais aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto Švietimo 

skyriaus inicijuojamuose renginiuose, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamose 

tarptautinėse vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijose, Vilniaus tarptautinės Meridiano 

mokyklos organizuojamuose piešinių konkursuose, Lazdynų seniūnijos projektuose, parodose, 

koncertuose, akcijose bei labdaros renginiuose, kuriuos organizuoja „Rotary“ klubas. 

Mūsų ikimokyklinė įstaiga bendradarbiauja su kaimyniniais darželiais: „Pakalnutė“, 

„Spygliukas“, „Ąžuolas“, „Riešutėlis“, „Rytas“. Taip pat esame pasirašę bendradarbiavimo 

sutartį su šalies įstaigomis „Žibutė“, tai - Kretingos darželis-mokykla, Šiaulių, Panevėžio, 

Druskininkų, Šilutės lopšeliais-darželiais „Žibutė“,  su kuriais vykdysime bendrus projektus, 

organizuosime renginius. Bendraujame ir bendradarbiaujame su „Ąžuolyno“ progimnazija bei 

„Žėručio“ pradine mokykla, dalyvaujame bendruose renginiuose, kviečiamės mokytojus į 

svečius, patys lankomės su vaikais pas juos. Vykdome bendrus projektus su Lazdynų seniūnija, 

Vilniaus miesto centrine biblioteka, biblioteka „Papartis“, dalyvaujame mikrorajono ir miesto 

renginiuose, akcijose, parodose. 
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Planavimo sistema.  

Ugdymo veikla organizuojama vadovaujantis lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo ir 

ugdymo(si) programa „Vaikystės žingsniai“. Ugdomojo darbo priežiūrą vykdo lopšelio-

darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal parengtą priežiūros planą-

grafiką. 

Įstaigos planavimo sistemą sudaro: penkerių metų strateginis veiklos planas, metinis 

veiklos planas, ikimokyklinio ugdymo programa, metiniai, mėnesio, savaitės ugdymo veiklos 

planai. Įstaigos metinis veiklos planas svarstomas įstaigos pedagogų taryboje, aptariamas 

įstaigos taryboje ir tvirtinamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.  

Pedagogų taryboje svarstomos metodinės veiklos, vaiko gerovės komisijos, įstaigos 

kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos programos, projektai. 

 

3 pav. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ planavimo sistema. 

 

 

 

 

 

 

Strateginis veiklos planas 

penkeriems metams 

Pedagogų 

veikla 

Metodinė 

veikla 

PLANAVIMO SISTEMA 

Metiniai 

veiklos planai 

Administracijos 

veikla 

Finansinė-

ūkinė veikla 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programos 

Sveikatos 

priežiūra 

Kitų specialistų 

veikla 

Savaitiniai/teminiai planai 
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4.2. Žmogiškieji ištekliai 

4.2.1. Ugdytiniai 
 

2 lentelė. Ugdytinių skaičiaus kaita  

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Ugdytinių skaičius 123 126 123 116 

Pasiskirstymas pagal lytį 

Mergaitės 68 73 77 66 

Berniukai 55 53 46 49 

Pasiskirstymas pagal amžių 

Ankstyvasis amž. 26 18 19 28 

Ikimokyklinis amž. 55 84 84 58 

Priešmokyklinis amž. 42 24 20 30 

Pasiskirstymas pagal poreikius 

Specialiųjų poreikių vaikai 22 10 8 7 

Logopedo pagalbą gaunantys vaikai 35 36 30 30 

 

 

 

4 pav. Vaikų skaičiaus dinamika įstaigoje 

 

Atlikę 2016-2019 m. m. vaikų, lankančių įstaigą skaičiaus analizę matome, kad 

didžiausias vaikų skaičius įstaigoje buvo 2017-2018 m. m. (4 pav.) 2018-2019 m. m. vaikų 

skaičius sumažėjo, visos grupės yra užpildytos ir atitinka higienos normas. Tai padeda užtikrinti 

kokybišką ugdymą, nustatant optimalų darbo krūvį pedagogams.  
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5 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių 

 

Vaikų skaičius 2016-2019 mokslo metais visose amžiaus grupėse kito (5 pav.) 

Ankstyvojo amžiaus vaikų mažiausiai buvo 2017-2018 m. m., 2019-2020 m. m. ankstyvojo 

amžiaus vaikų įstaigoje yra daugiausiai lyginant su ankstesniais mokslo metais. Taip pat 

padidėjo priešmokyklinio amžiaus vaikų, kuriuos reikia paruošti mokyklai. Kadangi 

priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius per didelis, kad jie visi būtų ugdomi vienoje grupėje, 

buvo priimtas sprendimas suformuoti mišraus amžiaus grupę, kurioje ugdomi ikimokyklinio 

amžiaus vaikai ir dalis vaikų ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šioje grupėje 

ugdomosios veiklos metu dirba du pedagogai. 2019-2020 m. m. pastebimas mažesnis 

ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius.  

 

 

6 pav. Lankytų ir praleistų dienų skaičiaus dinamika įstaigoje 
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Išanalizavę lankytų ir praleistų dienų kaitą pastebime, kad lankytų dienų skaičius didėja 

(6 pav.). Galime teigti, kad geresnių rezultatų pasiekėme dėl sumažėjusio vaikų sergamumo. 

Kad vaikai mažiau sirgtų, skiriame daug dėmesio vaikų sveikatos stiprinimui: nuolatiniam 

baseino lankymui, vaikų grūdinimui, ligų profilaktikai, tėvų švietimui. Lankytų dienų skaičius 

kyla dėl tėvų pozityvaus požiūrio į mūsų ugdymo įstaigą, įdomios ir įvairios ugdymo proceso 

veiklos, tėvai noriai veda vaikus į darželį, nes jie jaučiasi saugiai, palikdami savo vaikus mūsų 

įstaigoje, pasitiki pedagogų kompetencija, noriai bendrauja ir bendradarbiauja su darželio 

administracija, pedagogais bei įstaigos specialistais. Darželyje veikia baseinas, vyksta 

papildomo ugdymo būrelių užsiėmimai. Graži, saugi, funkcionali darželio teritorija papildyta 

edukacinėmis lauko erdvėmis. Nustatyta, kad darželio nelankymo priežastys yra kelios: ligos, 

tėvų slenkantis darbo grafikas, tėvų atostogos.  

 

 

7 pav. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus kaita 

 

Atlikus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus dinamikos įstaigoje analizę 

matome, kad daugiausiai specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų buvo 2016-2017 m. m. (7 pav.). 

Tai galime susieti su tuo, kad po reorganizacijos iš specialiojo darželio į bendrojo ugdymo, 

įstaigoje į bendro ugdymo grupes buvo integruota daug vaikų su regėjimo sutrikimais. 

Vėlesniais metais tokių vaikų beveik nebeliko ir specialiųjų poreikių vaikų skaičius ryškiai 

sumažėjo. Šiuo metu pastebime mažėjimo tendenciją, tačiau įstaigą lanko vaikai su labai 

dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais – nervų ir endokrininės sistemos sutrikimais. 

Įstaigoje organizuojami kursai ir mokymai kaip dirbti su specialiųjų poreikių vaikais bendrose 

ugdymo grupėse, bendradarbiaujama su įstaigomis, kurios turi didelę patirtį dirbant su 

specialiųjų poreikių vaikais, nuolat konsultuojamasi su PPT specialistais. 
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8  pav. Logopedo pagalbą gaunančių vaikų skaičiaus dinamika įstaigoje 

 

Atlikus logopedo pagalbą gaunančių vaikų skaičiaus dinamikos įstaigoje analizę matome, 

kad kiekvienais metais įstaigoje yra vaikų, kuriems reikalinga nuolatinė logopedo pagalba (8 

pav.). Šiuo metu tokių vaikų, remiantis patvirtintais PPT sąrašais, yra 30.  

 

Išvados. Visose amžiaus grupėse ugdytinių skaičius maksimalus, atitinka higienos 

normas. Šiais mokslo metais įstaigoje padidėjo priešmokyklinio amžiaus vaikų, kuriuos reikia 

paruošti mokyklai. Tai lėmė sprendimą suformuoti mišraus amžiaus grupę, kurioje ugdytųsi 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Pastarieji ugdomi pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. Siekiant užtikrinti kokybišką ir visavertį ugdymą grupėje, ugdomosios 

veiklos metu dirba du pedagogai.  

4.2.2. Ugdytojai 
 

                                                                                        3 lentelė. Duomenys apie pedagogus 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Pedagogų skaičius 12 14 15 

Išsilavinimas 

Studijuoja 1 1 2 

Aukštasis neuniversitetinis 3 2 3 

Aukštasis universitetinis 

(Bakalauras)  

7 6 7 

Aukštasis universitetinis (Magistras)  1 2 3 

Kvalifikacija 

Mokytojas 5 6 4 

Vyr. mokytojas 6 6 8 

Mokytojas-metodininkas 1 1 0 
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Be kvalifikacijos (studijuoja) 0 1 3 

Amžius 

20-30 m. 0 1 2 

30-40 m. 0 2 3 

40-50 m. 5 5 5 

50-60 m. 6 5 4 

Virš 60 m. 1 1 1 

Darbo stažas 

Iki 4 m. 1 1 2 

4-10 m. 4 6 4 

10-15 m. 2 2 4 

15-20 m. 1 2 2 

20-30 m. 1 1 1 

 Virš 30 m. 3 2 2 

 

Įstaigoje dirba 15 pedagogų: trylika ikimokyklinio ugdymo ir du priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, jiems talkina meninio ugdymo pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, 

psichologas, baseino instruktorius, kūno kultūros instruktorius. Aštuoni pedagogai turi vyr. 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją, keturi – mokytojo kvalifikacinę kategoriją (9 pav.) Ateityje, 

įgiję daugiau patirties, patobulinę silpnąsias savo kompetencijas pedagogai sieks aukštesnės 

kategorijos. Pedagogų kvalifikacija – vienas svarbiausių ugdymo kokybės veiksnių, tiesiogiai 

darančių įtaką ugdymo proceso kokybei. 

       Lopšelio-darželio pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai nuolat tobulina savo 

kvalifikaciją, tobulinasi bei dalijasi darbo patirtimi savo iniciatyva dalyvaudami konferencijose, 

mokymuose ir seminaruose, įvairiuose ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose projektuose. Pedagogai 

patys organizuoja seminarus, perteikdami savo patirtį miesto ir šalies mastu.  

 

 

9 pav. Pedagogų kvalifikacinė kategorija 
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10 pav. Pedagogų, dirbančių įstaigoje, skaičiaus dinamika 

 

Darbuotojų skaičius įstaigoje auga. Tai padeda užtikrinti kokybišką ugdymą 

grupėje sudarant pedagogams galimybę dirbti kartu ugdomojo procesu metu, tenkinti 

individualius vaiko poreikius, diferencijuoti ugdymą. (10 pav.) Į įstaigą ateina jauni, motyvuoti, 

aktyvūs žmonės, kurie įneša į organizaciją teigiamų pokyčių, inovatyvių idėjų, netradicinių 

ugdymo metodų. Tai padeda įstaigai keistis, tobulėti ir atrasti naujų krypčių siekiant 

efektyvesnio, kokybiškesnio ugdymo veiklų įgyvendinimo. 

 

 

11 pav. Pedagogų išsilavinimas 
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Du pedagogai studijuoja Vytauto Didžiojo universitete, kurį baigę sieks vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinės kategorijos. Trys pedagogai baigė edukologijos studijų krypties 

magistrantūros studijas ir turi edukologijos magistro laipsnį. Diagramoje (11 pav.) matome, kad 

daugiausia įstaigoje dirba pedagogų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, gebančių 

organizuoti ugdymo procesą ir užtikrinančių kokybišką vaikų ugdymą(si). Įstaigoje dirba 

pedagogai siekiantys žinių, inovacijų, palaikantys mokymosi visą gyvenimą strategiją. 

 

 

12 pav. Pedagogų amžius 

Įstaigos pedagogų amžius svyruoja nuo 20-ies iki 65-erių metų amžiaus.  Diagramos 

duomenys (12 pav.) rodo jaunų pedagogų skaičiaus augimo tendenciją. Pedagogai turintys 

didelę darbo patirtį nuolatos teikia jauniems specialistams pagalbą. Įstaigoje veikia vidinės 

mentorystės sistema, kuomet grupėje dirba ilgametę patirtį turintys pedagogai ir pradedantieji 

pedagogai. 
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13 pav. Pedagogų darbo stažas 

 

Įstaigoje dirbančių pedagogų darbo stažas svyruoja nuo 0 iki 42 metų veiklos patirties. 

Daugiausiai įstaigoje (13 pav.) darbuotojų turinčių nuo 4 iki 10 ir nuo 10 iki 15 metų darbo 

stažą. Galime teigti, kad įstaigoje dirba specialistai turintys ilgametę praktinę patirtį, taip pat 

yra poreikis ir galimybes tobulėti. Dauguma pedagogų atviri naujovėms ir pokyčiams.  

 

Išvados. Įstaigoje dirba kompetentingi, turintys reikiamą kvalifikaciją, ilgametę darbo 

patirtį turintys pedagogai. Jų kryptingas išsilavinimo ir kvalifikacijos rodiklių augimas įrodo 

dirbančių pedagogų siekį tobulėti. Dominuoja pedagogai įgiję aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą, kai kurie yra baigę ne tik bakalauro, bet ir magistro studijas, domisi ugdymo 

naujovėmis, siekia aukštesnių kvalifikacinių kategorijų.  
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V. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 
  

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Tikslingai ir efektyviai naudojami 

gaunami materialiniai ištekliai, 

kuriama inovatyvi ugdomoji aplinka. 

 Įstaiga dalyvauja steigėjo projektinėse 

programose ir kituose projektuose 

papildomoms lėšoms ugdymui gauti. 

 Įstaigos pedagogams sudaromos 

sąlygos kelti profesinę kvalifikaciją: 

dalyvauti konferencijose, mokymuose, 

organizuojami seminarai,  kaip dirbti 

su specialiųjų poreikių vaikais 

bendrojo ugdymo grupėse.  

 Įstaigos administracija atvira 

bendravimui ir bendradarbiavimui su 

tėvais. Bendrų posėdžių su pedagogais 

ir tėvais metu bei individualių pokalbių 

metu, sprendžia iškylančias problemas, 

ieško geriausių informacijos sklaidos 

būdų. Stengiasi išgirsti tėvų lūkesčius, 

juos įvertinti, padėti, numatyti 

problemų sprendimo galimybes.  

 Atnaujintos dviejų grupių virtuvėlės, 

dvi prausyklos/tualeto patalpos, 

įstaigos koridorius, įrengta tyrinėjimų 

laboratorija. 

  Nepakanka lėšų IT bazės 

papildymui ir vaikų ugdymo(si) aplinkos  

gerinimui. 

 Ne visi pedagogai turi pasirengimą, 

žinių, patirties dirbti su specialiųjų 

ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais 

vaikais. 

 Didesnė dalis pedagogų neplanuoja 

darbo su tėvais. 

 Kai kuriems pedagogams nepavyksta 

kurti sklandžių bendradarbiavimo 

santykių su tėvais, atrasti tinkamus 

informacijos apie vaikų pasiekimus 

perdavimo metodus ir būdus, tai kelia 

tėvų nepasitikėjimą pedagogų 

kompetentingumu. 
 Įstaigos aplinka tik iš dalies atitinka 

higienos normas: nesaugi kiemo takelių 

danga, nutrupėjusios pastato sienos, 

pralaidus vandeniui ir karščiui stogas,  

silpna elektros instaliacijos sistema, tik iš 

dalies atnaujinta vamzdynų sistema. 

Galimybės Grėsmės 

 Dalyvauti ir vykdyti miesto, ESF 

skelbiamose projektinėse programose, 

papildomam  finansavimui gauti. 

 Galimybė bendradarbiauti su 

įstaigomis, turinčiomis ilgametę patirtį 

dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, 

perimti jų gerąją patirtį. Kviestis 

lektorius ir specialistus tikslu tobulinti 

kvalifikaciją. 
 Gerinti lopšelio-darželio ir šeimos 

dialogo kultūrą ir komunikaciją, 

organizuoti bendras veiklas, renginius, 

išvykas, kviesti į seminarus tėvams ir 

pedagogams bendradarbiavimo 

temomis. 

 Aktyviau įtraukti tėvus į darželio 

veiklas. 

 Galimybė ieškoti rėmėjų iš šalies; su 

Steigėjo pritarimu ir palaikymu 

dalyvauti pastato atnaujinimo ir 

renovacijos programoje. 

 Steigėjas neskirs pakankamo 

finansavimo ugdymo erdvėms atnaujinti.  

 Lėšų trūkumas darbo užmokesčiui. 

 Kai kurių pedagogų baimės, nenoras ir 

nuostatos dirbti su SUP vaikais. 

Nepasitikėjimas savo gebėjimais, 

profesionalumu. 

 Keliami nuolat didėjantys, kartais 

nemotyvuoti, tėvų bendruomenės 

reikalavimai personalui kuria 

papildomas įtampas. 
 Blogėjanti pastatų būklė, viešųjų pirkimų 

procedūros remonto darbams pirkti 

užsitęsia,  tai lėtina remonto darbų 

atlikimą.  
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VI. STRATEGINĖS IŠVADOS 
 

 Įstaigos pedagogų komandoje dirba patyrę, kompetentingi, kūrybingi ir įsipareigoję 

darželiui specialistai, gebantys priimti pokyčius, ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų 

ugdymo kokybei gerinti. 

 Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas integralus, lankstus, orientuotas į vaiko 

amžių, gebėjimus, poreikius ir interesus bei visuminį ugdymą(si). Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai ir pažanga nuolat stebimi ir fiksuojami 

„Vaiko aplanke“, jie atitinka ugdymo standartus, pedagogų ir tėvų lūkesčius. Siekiant 

kokybiško ir efektyvaus vaikų, pedagogų ir tėvų tarpusavio supratimo ir komunikacijos, 

nuolat analizuojama, strategiškai planuojama veikla, tobulinami ugdymo kokybės 

procesai, taikant atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą. 

 Aiški personalo politika, apibrėžtos darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybės. 

Skatinamas darbuotojų iniciatyvumas, tarpusavio bendradarbiavimas. Sudaromos 

sąlygos kelti kvalifikaciją, tobulėti. 

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

skatinančios vaikų aktyvumą, kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, tačiau nepakanka lėšų 

pastato renovacijai, grupių ir koridorių remontui, lauko įrenginių rekonstrukcijai. 
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VII. LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGIJA 
 

VIZIJA 

 

 

 

 

 

MISIJA 

 

Padėti atsiskleisti vaiko prigimtinėms galioms, atliepiant individualius vaiko poreikius, 

ugdant gyvenimui ir sėkmingam mokymui(si) būtinas kompetencijas, glaudžiai 

bendradarbiaujant su šeima. 

 

 

FILOSOFIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetiška, inovatyvi, draugiška gamtai, demokratiška šiuolaikiniam vaikui įstaiga, kurioje 

kiekvienas yra saugus, tobulėjantis ir atviras kaitai. 

 

Padėti atsiskleisti vaiko prigimtinėms galioms, atliepiant individualius vaiko poreikius, 

ugdant gyvenimui ir sėkmingam mokymui(si) būtinas kompetencijas, glaudžiai 

bendradarbiaujant su šeima. 

 

Didžiausia lopšelio-darželio „Žibutė“ vertybė – tai pedagogo ir ugdytinio santykis, kuris 

grindžiamas ugdytinio šeimos ir pedagogo sąveika, kai kiekvienas vaikas pripažįstamas 

kaip unikali asmenybė. 

 Vaikų ugdymo(si) proceso tobulinimas taikant kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si); 

 Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas; 

 Pedagogų profesinės kultūros ir kompetencijų tobulinimas; 

 Pedagogų ir tėvų veiklos dermės plėtojimas; 

 Materialinės bazės turtinimas ir atnaujinimas 
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VIII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1. STRATEGINIS TIKSLAS – Gerinti ugdymo proceso kokybę nuolat besimokančioje 

įstaigoje. 

Uždaviniai:  

1.1. Kūrybiškai įgyvendinti ugdymo programas pagal naujas ugdymo kaitos tendencijas; 

1.2. tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir kompetencijas; 

1.3.  ugdymo bazės modernizavimas ir atnaujinimas. 

2. STRATEGINIS TIKSLAS – Kurti sveiką, saugią, kūrybiškumą skatinančią aplinką. 

Uždaviniai:  

2.1. Kurti funkcionalią ugdymo(si) aplinką, atnaujinant ją vaiko amžių ir poreikius 

atitinkančiomis ugdymo(si) priemonėmis ir žaislais; 

2.2. kurti aplinkas padedančias mokytis gyventi sveikai; 

2.3. efektyviai rengti projektus finansinei paramai gauti. 

3. STRATEGINIS TIKSLAS – Plėtoti įstaigos bendradarbiavimą su šeima. 

Uždaviniai: 

3.1  Nuolat tirti ir reflektuoti įstaigos teikiamų paslaugų poreikį ir kokybę; 

3.2 Plėtoti pedagogų ir tėvų veiklos dermę, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant; 

3.3 Skatinti aktyvesnį šeimos įsitraukimą į vaikų ugdymo(si) procesą įstaigoje. 

  



 

 

VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
 

 

 

Strateginio tikslo pavadinimas: 

 

 

 

Gerinti ugdymo proceso kokybę nuolat besimokančioje įstaigoje. 

Kodas 01 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakingi vykdytojai Pasiekimų vertinimo kriterijai Lėšos 

(Eur) 

Vykdymo 

data 

1.1. Kūrybiškai 

įgyvendinti 

ugdymo 

programas 

pagal naujas 

ugdymo kaitos 

tendencijas.  
 

Kūrybiškai taikyti 

stebėjimo, planavimo, 

vertinimo, refleksijos 

formas, atsižvelgiant į 

švietimo dokumentus. 

  

Organizuoti įstaigoje ir 

įsijungti į miesto bei 

Respublikinius sveikos 

gyvensenos projektus.  

Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Priimtos stebėjimo ugdomosios 

veiklos planavimo, vertinimo, 

refleksijos formos.  

 

Dalyvauti 2-4 sveikos gyvensenos 

projektuose.  

Žmogiškieji ištekliai 2020-2024 m. 

1.2. Tobulinti pedagogų  

kvalifikaciją ir 

kompetencijas. 

Kviesti lektorius 

seminarams pasirinktomis 

temomis.  

 

Įsijungti į virtualias 

mokymosi aplinkas.  

 

Sukurti, į rezultatus 

orientuotą, pedagogų 

įsivertinimo ir motyvavimo 

sistemą.  

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Kvalifikacinių seminarų medžiagos 

pritaikymas ugdyme.  

 

Atlikti 2-4 tyrimai, kurie padeda 

gerinti ugdymo pasiekimus.  

 

Laisvi, kūrybingi   

inovatyvūs ir besimokantys  

vieni iš kitų, besidalinantys  

gerąja patirtimi, pedagogai.  

 

Mokymo lėšos 2020-2024 m. 

1.3. Ugdymo bazės 

modernizavimas ir 

atnaujinimas 

Įsigyti šiuolaikinės, 

kokybiškos priemonės: 

interaktyvios lentos, 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 

papildyta  interaktyvia lenta. 

 

Ugdymo lėšos 2020-2024 m. 
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 interaktyvūs lavinamieji 

žaislai įvairiapusiam vaiko 

ugdymui(si) 

Visose ikimokyklinio ugdymo 

grupėse sėkmingai taikomi STEAM 

metodai ugdymo procese. 

 

Strateginio tikslo pavadinimas: Kurti sveiką, saugią, kūrybiškumą skatinančią aplinką. 

Kodas 02 

2.1  Kurti funkcionalią 

ugdymo(si) aplinką, 

atnaujinant ją vaiko 

amžių ir poreikius 

atitinkančiomis 

ugdymo(si) priemonėmis 

ir žaislais. 

Modernizuoti lauko aikštelių 

erdves, papildant jas 

naujomis priemonėmis. 

 

Modernizuoti įstaigos 

bendrąsias erdves 

(koridorius, galerija) 

papildant jas naujomis 

priemonėmis, 

skatinančiomis veikti, judėti, 

mąstyti.  

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Įsigyti fizinį aktyvumą skatinantys 

įrenginiai lauko aikštelėms. 

 

Įsigytos priemonės (Lietuvos 

žemėlapis, funkcionalios lentos) 

kūrybiškai pritaikytos bendrosiose 

erdvėse. 

Ugdymo lėšos 2020-2024 m. 

2.2  Kurti aplinkas 

padedančias mokytis 

gyventi sveikai 

Atnaujinti lauko bėgimo 

taką. 

 

Įsitraukti į miesto ir 

Respublikinius 

sveikatingumo projektus. 

 

Atnaujinti sporto salės 

inventorių 

 

Atnaujinti edukacines 

erdves: „Daržininko 

kertelė“, „Žalioji 

laboratorija“, „Pojūčių 

pica“. 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Dalyvavimas masinio bėgimo 

projektuose sveikatingumo dienoms 

minėti. 

 

Dalyvavimas Masinio futbolo 

federacijos projektuose „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“, „Futboliukas“ 

 

Įsigyti futbolo kamuolių, 

orientacinių žymeklių, balansinių 

tiltelių ir kitų reikalingų priemonių 

aktyviai veiklai sporto salėje. 

 

Nupirktos sėklos, trąšos, įrankiai 

daržo, gėlyno priežiūrai. 

Ugdymo lėšos, tėvų 

2 proc. 

2020-2024 m. 
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2.3  Efektyviai rengti 

projektus finansinei 

paramai gauti. 

Rengti projektus ir dalyvauti 

Visuomenės ekologinio ir 

aplinkosauginio švietimo 

projektų konkurse.   

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Laimėtas Visuomenės ekologinio 

ir aplinkosauginio švietimo 

projektų konkursas. 

 

Gautas projekto lėšas tikslingai 

panaudoti edukacinėms erdvėms 

įrengti, edukacinėms išvykoms 

organizuoti. 
 

Žmogiškieji ištekliai 2020-2024 m 

Strateginio tikslo pavadinimas: 
 

Įstaigos bendradarbiavimo su šeima plėtotė. 

Kodas 03 

3.1  Nuolat tirti  ir 

reflektuoti įstaigos 

teikiamų paslaugų 

poreikį ir kokybę 

Anketos, apklausos, tėvų 

lūkesčių tyrimai. 

 

 

 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Aiškūs susitarimai tarp pedagogų 

ir tėvų dėl keitimosi informacija 

apie vaiko pažangą:   būdai, 

formos, dažnumas. 

 

Optimaliai atliepiami tėvų 

lūkesčiai orientuojantis į tėvų 

lūkesčių tyrimų duomenų analizės 

rezultatus. 

 

Apvaliojo stalo diskusijos 

(administracijos su pedagogais ir 

tėvais) apie teikiamų paslaugų 

poreikį ir kokybę, tobulintinus 

aspektus ir tobulinimo galimybes. 

 

Žmogiškieji ištekliai, 

mokymo lėšos 

2020-2024 m. 

3.2  Plėtoti pedagogų ir 

tėvų veiklos dermę, 

skatinant vaiko 

Bendradarbiavimo su tėvais 

programos tobulinimas ir 

įgyvendinimas. 

 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Didėjantis tėvų pasitikėjimas 

pedagogais, įstaiga. Tėvai drąsiai 

diskutuoja su administracija ir 

pedagogais apie iškylančias 

problemas, lūkesčių neatitikimus, 

Žmogiškieji ištekliai 2020-2024 m. 
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pasiekimus ir juos 

vertinant 

Visuotiniai grupių 

susirinkimai, atvirų durų 

dienos, bendros šventės, 

parodos, vakaronės. 

bendrų diskusijų metu priimami 

labiausiai tenkinantys sprendimai. 

Šeimos labiau domisi įstaigos 

veikla ir vaiko poreikių tenkinimu: 

susipažįsta su įstaigos metiniu 

veiklų planu, metiniu renginių 

planu, pagal galimybes padeda 

įgyvendinti veiklas (prisideda prie 

edukacinių erdvių įrengimo, 

įstaigos aplinkos gražinimo).  

 

Tėvai ir pedagogai siekia dermės ir 

tęstinumo tarp ugdymo įstaigoje ir 

namuose, dalijasi gerąja patirtimi 

ugdymo klausimais, laikosi vienodų 

susitarimų ir taisyklių auklėjant 

vaikus grupėje ir namuose. 

3.3  Skatinti aktyvesnį 

šeimos įsitraukimą į 

vaikų ugdymo(si) 

procesą įstaigoje. 

Bendrų projektų rengimas. 

 

Metinės veiklos plano 

pristatymas, idėjų 

palaikymas. 

 

Tėvų inicijuotų veiklų 

įtraukimas į įstaigos veiklų 

planą. 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

Tėvai prisideda rengiant projektus 

idėjomis, veiksmais, būtinais 

ištekliais: paruošia vaikų aprangą 

šventėms, parūpina priemonių 

akcijoms, padeda palydėti vaikus į 

edukacinę išvyką, kviečiasi vaikus į 

darbovietę arba įstaigoje 

supažindina su savo profesija ir 

pan. 

 

 

Tėvai – aktyvūs veiklų dalyviai, 

inicijuojantys projektus, renginius, 

seminarus: rekomenduoja lektorius, 

padeda surasti transportą, kuria ir 

vaidina vaikams ir pan. 

Žmogiškieji ištekliai 2020-2024 m.  



 

 

IX. STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 
 

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio 

planavimo grupė pristato darželio strateginį planą bendruomenei visuotinio susirinkimo metu 

kartą metuose. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę  stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami 

strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui stebi ir įvertina, ar įgyvendinami strateginiai tikslai ir programos, ar darbuotojai 

įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai 

patikslina strateginius veiklos planus.  

Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja du kartus per metus: sausio mėnesį 

daroma praėjusių metų veiklos ataskaitos analizė ir birželio mėnesį, mokslo metams pasibaigus. 

Analizės duomenys fiksuojami stebėsenos grupės sudarytoje lentelėje, kuri pateikiama 

bendruomenei visuotiniame susirinkime bei Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, sporto ir 

kultūros departamentui.  

Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja lopšelio-darželio strateginį 

planą ir teikia stebėsenos grupei pasiūlymus. 

 

1 tikslas – 

Uždaviniai 

Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas per 

tarpinius įvertinimus; metais Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

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

1          

2          

3          

Išvada apie pasiektą tikslą: 

2 tikslas – 

Uždaviniai 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas per 

tarpinius įvertinimus; metais Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

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

1          

2          

3          

Išvada apie pasiektą tikslą: 
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15 pav. Lopšelio-darželio „Žibutė“ strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. LAUKIAMI REZULTATAI 
 

Įgyvendinus strateginį planą pagerės ugdymo kokybė, pedagogai įgis naujų įgūdžių, 

gebėjimų, patobulins bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas; bus atnaujintos lauko 

žaidimų aikštelės, žaidimų įrenginiai, sudarytos saugios ir higieniškos sąlygos vaikų ugdymui, 

Gerės veiklos planavimas ir planų įgyvendinimas, veiklos įsivertinimas, bus dirbama komandoje, 

derinant skirtingų specialistų įgūdžius, įtraukiant į projektų įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą 

lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenę. Bus jaučiama pedagogų, pedagogų ir tėvų partnerystė, 

iniciatyvų skatinimas, atvirumas kaitai, talkinimas vieni kitiems, pagalba sprendžiant įvairius 

sunkumus. Siekiama, kad įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai būtų grindžiami geranoriškumo, 

pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo, atsakomybės principais. 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Strateginio planavimo 

komanda 
Strateginio plano 

stebėsenos grupė 
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