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1. ĮVADAS 

 

            Strateginis planas – tai veiklos programa penkerių metų laikotarpiui. Jame numatomas 

nenutrūkstamas procesas įstaigos visuotinai aptartiems galutiniams tikslams pasiekti. Strateginis 

planas padeda numatyti ir kontroliuoti aplinkoje vykstančius procesus (miesto, rajono, mikrorajono, 

įstaigos), išlaikyti veiklos tęstinumą, vienyti bendruomenę ir nukreipti jos veiklą svarbiausių tikslų 

link.   

Kintant visuomenės požiūriui į ikimokyklinį ugdymą, vis didesnis dėmesys teikiamas 

kokybiškam ugdymui, ugdymo programų atnaujinimui ir įgyvendinimui, planavimui iš vaiko 

perspektyvos. Šalies ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo kaita: informacinės visuomenės 

plėtra, vertybių ir vertybinių nuostatų kaita, darnus vystymasis, globalizacija, įpareigoja labai 

atidžiai derinti ugdymo tikslus su vaikų, šeimų, bendruomenės ir valstybės poreikiais. Dabartiniu 

metu egzistuojanti švietimo rinka, pasireiškianti ugdymo institucijų konkurencija, įgalina tobulinti 

įstaigos veiklą, numatyti jos vystymą, todėl būtinas strateginis planavimas.  

Lopšelio-darželio „Pagrandukas“ strateginis planas parengtas penkeriems metams. Įgyvendinant 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 2018–2022m. strateginio plano tikslus bus siekiama 

pagerinti vaikų ugdymo sąlygas, ugdymo kokybę, vaikų pasiekimų ir pažangos bei veiklos 

efektyvumo vertinimą, tobulinti pedagogų kvalifikaciją. 

Rengiant strateginį 2018–2022 metų Vilniaus  lopšelio-darželio  „Pagrandukas“ planą  

vadovautasi: 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (1991 m.);  

2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu (2011 m.) 

3. Valstybine švietimo 2012–2022 metų strategija; 

4. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (2012 m.);  

5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016–2018 metų strateginiu planu; 

6. Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginiu planu;  

7. Vaiko gerovės plėtros 2013–2020 metų strategija;  

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002–06–06 nutarimu Nr. 827  patvirtinta Strateginio 

planavimo metodika; 

9.  2007–11–30 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento 

Švietimo skyriaus vedėjo įsak. Nr. A500-1518-(1.2.-KL6) „Rekomendacijomis 

ikimokyklinio ugdymo programą vykdančios mokyklos strateginiam planui parengti“; 

10. Vilniaus lopšelio-darželio  „Pagrandukas“ nuostatais;  

11. Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais (2014–2017 m.);  
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12. Lopšelio-darželio  veiklos ataskaitomis (2014–2017 m.);  

13. Lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais, lūkesčiais ir 

pasiūlymais;  

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

atsižvelgiama į turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi atvirumo, visuotinumo, suderinamumo, skaidrumo, 

nuolatinio tobulėjimo, alternatyvių įvertinimo principų.  

Strateginį planą rengė darbo grupė, ugdymo įstaigos administracija, pedagogai, tėvai.   

 

 

 

2. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

1. Įstaigos pavadinimas  - Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ 

2. Steigėjas   - Vilniaus miesto savivaldybė 

3. Teisinė forma  - savivaldybės biudžetinė įstaiga 

4. Teisinis statusas  - juridinis asmuo 

5. Identifikavimo kodas  - 190013817 

6. Ugdymo forma  - dieninė 

7. Paskirtis   - neformaliojo švietimo mokykla 

8. Mokomoji kalba  - lietuvių (gimtoji) 

9. Pagrindinės veiklos rūšys - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

10. Įkūrimo data  - 1977 m. spalio 28 d. 

11. Adresas   - Mindaugo  g. 15 A, Vilnius, LT– 03225 

12. Telefonas  - (8 5) 2339226, (8 5) 2337545 

13. Elektroninis paštas  - rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt
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2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

            Vilniaus lopšelis-darželis Nr.19 įsteigtas Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos 

vykdomojo komiteto 1977–10–28 potvarkiu Nr. 478. Darželis veiklą pradėjo 1977m. spalio 28 d.  

Pavadinimas „Pagrandukas“  suteiktas Vilniaus miesto tarybos 1998 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 

225 „Dėl pavadinimų suteikimo mokykloms ir vaikų lopšeliams-darželiams“.  

 Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ veikia 6 grupės, iš jų: 1 – ankstyvojo amžiaus vaikų  

(1,5–3 metų), 3 – ikimokyklinio amžiaus vaikų (3–5 metų), 1 – priešmokyklinio ugdymo vaikų      

(6–7metų). Veikia 1 mišraus amžiaus vaikų grupė, kurioje vaikai ugdomi nuo 3 metų iki 7 metų.  

Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių. Vaikai ugdomi lietuvių kalba.  2017 m. rugsėjo mėn.  

vaikų skaičius – 124.    

           Vilniaus  lopšelis-darželis „Pagrandukas“: 

 teikia ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas 

valstybines bei pedagogų parengtą Vilniaus  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo 

programą „Pagrandukas“;  

 priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama  tarptautinė  socialinių įgūdžių lavinimo programa 

„Zipio draugai“; 

 sudaro higienines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko 

saugumą ir asmenybės brandą; 

 kuria, turtina ir tobulina ugdymo(si) aplinką; 

 organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą; 

 teikia švietimo pagalbą šeimoms. 

Bendradarbiaujant ugdymo procesą praturtina:  

* pramoginiai /sportiniai šokiai; 

 * dainorėlių grupė „Pagrandukas“  

* keramikos užsiėmimai;  

* dailės užsiėmimai;   

* anglų kalbos užsiėmimai;  

* atsižvelgiant į tėvų prašymus įstaigoje veikia budinti grupė; 

      Įstaiga yra strategiškai patogioje vietoje – Naujamiestyje ir priklauso Vilniaus miesto 

Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų metodiniam būreliui 

„Spindulys“. Lopšelio-darželio pedagogai aktyviai dalyvauja šio metodinio būrelio 

organizuojamoje veikloje ir patys dalinasi savo gerąja darbo patirtimi su kitų ikimokyklinių įstaigų 

pedagogais.  Lopšelio-darželio „Pagrandukas“  vieta ypatinga ir tuo, kad nuo kalvos, ant kurios yra 

darželis, puikiai matomas ir greitai pasiekiamas  yra senamiestis, kur  darželio pedagogai su 

ugdytiniais turi puikias galimybes lankyti ten esančius istorinius paminklus, vesti edukacines 
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valandėles senamiesčio skveruose, lankytis įvairiuose muziejuose bei bibliotekose. Sudarytos 

dvišalės bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus  lopšeliu-

darželiu ,,Mažylis“, Algirdo muzikos mokykla, Varėnos miesto  lopšeliu-darželiu ,,Pasaka“, 

Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla, Lietuvos nacionaliniu muziejumi. Lopšelis-darželis 

aktyviai bendradarbiauja su V. Kasiulio dailės muziejumi,  Lietuvos dailės muziejaus Meno 

pažinimo centru,  Signatarų namais, A. Mickevičiaus viešąja biblioteka, Vilniaus apskrities 

vyriausiuoju policijos komisariatu, Vilniaus apskrities gelbėjimo tarnyba,  Saugaus eismo mokykla, 

su Vilniaus Mokytojų namais, VšĮ „Vaiko labui“, Vilniaus kolegija,  Lietuvos Edukologijos 

universitetu,  Lietuvos Vaikų ir Jaunimo centru bei kitomis Vilniaus miesto ir Lietuvos respublikos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

       Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus funkcijas 

reglamentuoja lopšelio-darželio nuostatai ir pareigybių aprašymas. 

   Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų), pedagogų, 

darbuotojų ir socialinių partnerių atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams ir 

uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. Tarybos funkcijas reglamentuoja nuostatai, patvirtinti 

direktoriaus įsakymu.  

   Lopšelio-darželio Mokytojų taryba – savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų 

profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi dirbantys 

įstaigoje pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Mokytojų tarybos veiklą 

reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu.  

Įstaigoje veikia vaikų grupių tėvų komitetai, kuriuose yra  po 3 narius. Jie renkami grupių tėvų 

susirinkime mokslo metų pradžioje.  

Įstaigoje nuolat veikia  šios komisijos: 

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

teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos 

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

dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.  

       Vaiko gerovės komisija koordinuoja pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimą ir 

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

gebėjimų problemas, priima sprendimus, padedančius vaikui ugdytis visaverčio gyvenimo įgūdžius, 

renka ir apibendrina informaciją iš grupės pedagogų, pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), 

vaiko, padeda priimti sprendimus dėl pagalbos priemonių vaikui skyrimo, analizuoja vaikų 

tarpusavio santykių gerinimo, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi 

poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 
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4.  IŠORINĖ ANALIZĖ 

VEIKSNIAI APLINKA 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Politiniai- 

teisiniai 

1. Remtis Valstybės švietimo strategijos 

2013–2022 metų nuostatomis, jog 

būtina plėtoti švietimo sistemos 

alternatyvas, kurios būtų prieinamos, 

patrauklios ir vertingos ikimokyklinio 

amžiaus vaikams, socialinės rizikos 

grupėms. Sukurti įvairesnes paskatas ir 

sąlygas mokytis suaugusiems, ugdyti 

kiekvieno gebėjimą atpažinti save 

veiklos srityje ir sudaryti sąlygas 

formalizuoti turimas žinias bei 

kompetencijas.  

2.Ikimokyklinio ugdymo veiklos 

įsivertinimą nukreipti į tai, kad atsirastų 

įrodymais, patirtimi ir žinojimu grįsta 

lyderystė, nuolatinis tobulinimas ir 

aukštos kokybės siekis.  

3.Stiprinti istorinę savimonę ir savigarbą 

skatinant įvairių rūšių kultūrinę ir 

meninę raišką, atnaujinant programas, 

sumaniai naudojant paveldo objektus 

ugdymo reikmėms.  

 4.Įgyvendinti vieną iš švietimo kokybės 

prioritetų – informacinės visuomenės 

plėtojimą. 

5.Užmegzti ryšius ir tęsti 

bendradarbiavimą su įvairių sričių 

socialiniais partneriais, dalintis gerąja 

patirtimi didinant švietimo galimybes. 

 

1.Švietimo politikos kaitos strategija 

mažai siejama su kitomis socialinėmis 

ir ekonominėmis strategijomis. 

2.Bendruomenė nepakankamai domisi 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais lopšelio-darželio 

veiklą.  

3.Silpnai išplėtota kokybės kultūra, 

darželio bendruomenė nėra aktyviai 

įsitraukusi į kokybės ir įrodymais 

grįstos vadybos kūrimo procesus kaip 

sprendimų siūlytojai ir priėmėjai. 

4.Nepakankamai modernizuotas 

pedagogų rengimas. 

Ekonominiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Nuo 2011 m. taikomas ir 

ikimokyklinio ugdymo krepšelis, kuris 

stabilizuos problematiką ikimokyklinio 

ugdymo finansavimą. Perspektyvoje 

ŠMM didins mokinio krepšelio 

finansavimą.  

2.Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

finansuojami projektai pagerins 

lopšelio-darželio materialinę ir 

intelektualinę bazę. 

3.Priimtas gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymas suteikia galimybę panaudoti 

2% įstaigos reikmėms.  

4.Rajono plotų ir aplinkinių rajonų plotų 

užstatymas aprūpins lopšelį-darželį 

vaikais.  

5.Lopšelio-darželio, kaip ir visų 

1.Nėra patirties, įgūdžių rengiant 

paraiškas dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose. 

2.Pedagogų atlyginimas 

neproporcingas ekonominio 

išsivystymo lygiui. 

3.Trūksta jaunų specialistų, baigę 

studijas žmonės renkasi ne pedagoginį 

darbą. 

4.Nepakanka biudžeto lėšų įstaigos 

atnaujinimui ir modernizavimui. 

5.Nepakankamas aprūpinimas 

šiuolaikinėmis informacinėmis 

technologijomis. 
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švietimo įstaigų finansavimas priklauso 

nuo šalies ekonominės būklės. 

6.Padidėjus finansavimui lopšelis-

darželis galės atnaujinti savo pastato 

techninę būklę. 

Socialiniai-  

demografiniai 

 

1.Vyriausybės parama šeimoms 

auginančioms vaikus, sudarys sąlygas 

vaikų gimstamumo didėjimui.  

2.Augant šalies ekonomikai, sumažės 

socialinės atskirties apimtis.  

3.Ekonomikos augimas Vilniuje 

padidins atvykėlių iš kitų miestų skaičių. 

4.Didėjanti ikimokyklinių įstaigų 

paklausa, augantis visuomenės 

pasitikėjimas ugdymu, švietimu. 

1.Mažėjantis gimstamumas bei 

didėjanti gyventojų emigracija sąlygos 

vaikų skaičių ikimokyklinėje įstaigoje. 

2.Kyla kitataučių vaikų ugdymo 

problema, nes pedagogai nemoka 

užsienio kalbų. 

3.Vaikų, turinčių specialiųjų  

ugdymosi poreikių, padidėjimas.  

 

 

Technologiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Naujų šiuolaikinių technologijų 

įsigijimas, įdiegimas, panaudojimas 

pagerins ugdymo (si) procesą: bus 

patrauklesnis ir įvairesnis.  

2.Yra specialistų, gebančių dirbti su 

technologijomis ugdymo procese ir 

administravime. 

 

1.Nėra parengta internetinių paslaugų 

kūrimo ir finansavimo sistema. 

 2.Trūksta lėšų įsigyti legalioms 

programoms, modernioms 

metodinėms priemonėms.  

3.Kalbinės problemos, naudojant 

kompiuterinę techniką.  
4. Ne visų pedagogų pozityvus požiūris į 

IKT naudojimą ugdymui ir galimą 

poveikį vaikų ugdymui(si). 

 

Edukaciniai 1.Ugdymo tikslų derinimas su vaikų, 

šeimų, bendruomenės ir valstybės 

poreikiais.  

2.Individualių ugdymo programų 

taikymas tiesiogiai atspindi švietimo ir 

ugdymo paslaugų ypatumus, vietos 

regiono poreikius.  

3. Specialiųjų ugdymosi  poreikių vaikų 

ugdymo programų plėtra.  

4.Sutarčių su socialiniais partneriais 

panaudojimas edukaciniams tikslams.  

5.Bevielio interneto prieiga lopšelio-

darželio aplinkoje sudarytų palankias 

sąlygas pedagogams ir tėvų tarpusavio 

bendravimui.  

6.Pagal galimybes tėvų, rėmėjų, steigėjo 

lėšomis kuriama patraukli ugdymo 

įstaigos aplinka.  

7.Turime patirties, idėjų kaip tikslingai 

pertvarkyti ir pritaikyti, kurti estetinę 

ugdymo aplinką. 

 

 

1.Nėra sutelktos pedagogų 

bendruomenės įstaigos veiklos 

efektyvumui didinti. 

2.Susiduriama su darbuotojų 

motyvacijos mokytis stoka. 

3.Specialistų trūkumas dėl finansinių 

galimybių stabdo ugdymo paslaugų 

kokybę.  

4.Nepakankamas projektų 

finansavimas sumažina galimybes 

vaikams, pedagogams juose dalyvauti.  

5.Didėjantis specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių  bei alergiškų vaikų 

skaičius reikalauja papildomų 

pedagoginių žinių ir specialiųjų 

gebėjimų. 
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5. VIDINĖ ANALIZĖ 

 

1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas 

  Vilniaus 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 planu, 

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 lentelėje. 

Įstaigos administracija               

Vardas, pavardė Pareigos Vadybinė kategorija 

Jolanta  Gaidelienė Laikinai einanti direktorės pareigas - 

Jolanta  Gaidelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - 

Rita  Juškovienė Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 

 

 

 

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: 

 Darželio taryba; 

 Pedagogų taryba; 

 Vaiko gerovės komisija; 

 Metodinė grupė;  

 Grupių tėvų aktyvai; 

 

2. Žmonių ištekliai 

2.1. Ugdytiniai: 

  2017 m. rugsėjo mėn. duomenimis darželį  lanko 122 vaikai. 

Įstaigoje veikia 1 priešmokyklinio, 1 ankstyvojo amžiaus ugdymo grupės, 4 ikimokyklinio ugdymo 

vaikų grupės, viena iš jų – mišraus amžiaus vaikų grupė. Vaikai į lopšelį-darželį priimami 

vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Pagal 

išankstinę registraciją neatvyksta 1 % užsiregistravusių vaikų, dažniausia priežastis –  

gyvenamosios  vietos pakeitimas. 
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1 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita. 

 

   Vaikų skaičius nuo 2015 metų įstaigoje kito. Kaip matome 1 pav., 2016 metais buvo nežymus 

vaikų sumažėjimas. Vaikų skaičiaus kaitą metų eigoje dažniausiai lemia vaiko gyvenamosios vietos 

pasikeitimas. 2017 metų rugsėjo mėnesį vaikų skaičius  lopšelyje-darželyje didėjo ir dar didės, 

keičiantis komplektacijai ir siekiant sumažinti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūkumą, 

priimant pagal būtiną bendruomenės poreikį – lopšelio grupėje 18 vaikų, o vyresnėse grupėse iki 23 

vaikų. Visos grupės sukomplektuotos.   

 

 

2 pav. Ugdytinių lankomumo analizė. 

 

   Vaikų lankomumas turi įtakos vaikų ugdymo(si) kokybei. Per trejus metus pastebimi neryškūs 

lankomumo pokyčiai (žiūr. 2 pav.). Ugdytinių lankomumo priežasčių analizė rodo, kad lopšelis-

darželis pateisina sveikatą stiprinančios įstaigos vardą, veiksmingai įgyvendinamas ilgametis 

projektas „Saugus ir sveikas vaikas“, kuris 2017 metų rugsėjo mėnesį pavadintas kitu pavadinimu 

„Aš saugus, kai žinau...“. Vis mažiau ugdytinių praleistų dienų priežastimi nurodomi ugdytinių 
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susirgimai. Tėvai dažniau pasinaudoja mokesčio lengvatomis ir išnaudoja galimybes pabūti su savo 

vaiku. 

 

3 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių. 

 

   Daugumą įstaigą lankančių vaikų per pastaruosius tris metus ( žiūr. 3 pav.) sudaro ketverių, 

penkerių ir šešerių  metų amžiaus vaikai. Ateinančiais metais daugės trimečių vaikų skaičius, nes 

bus papildomas dabartinės lopšelinio amžiaus vaikų grupės skaičius. Taip pat bus formuojama 

dviejų keturių metų amžiaus grupė. Išėjus priešmokyklinės grupės vaikams į mokyklą, ateinančiais 

metais jų vietą papildys 23 mūsų įstaigos ikimokyklinukai. 

 

 

4 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį. 

 

   Apžvelgus trejų metų ugdytinių pasiskirstymo pagal lytį tyrimo rezultatus (žiūr. 4 pav.), ryškiai 

atsispindi berniukų dominavimas įstaigoje. Orientuojantis į šiuos tyrimo rezultatus pedagogams 

reikalinga parinkti aktyvesnius ugdymo(si) metodus, kad užtikrintų ugdytinių poreikius. 
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5 pav. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamika. 

 

   Per trejus metus ikimokyklinio amžiaus vaikų kaita vyko nežymiai (žiūr. 5 pav.). Tik 2017 metų 

rugsėjo mėnesį prasidėjo ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus didėjimas. Manoma, kad šis 

skaičius dar didės, nes į ikimokyklinio amžiaus grupes priimama po 23 vaikus. Mūsų grupės, 

rugsėjo 1 dienos duomenimis, nėra pilnai sukomplektuotos iki 23 vaikų.  Grupės vis dar papildomos 

naujai besiregistruojančiais vaikais. 2017 metų rugsėjo mėnesį vaikų skaičius  lopšelyje-darželyje  

didėja, keičiantis komplektacijai ir siekiant sumažinti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

trūkumą. 

 

 

6 pav. Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamika. 

 

   Kuriant lygias sėkmingo mokyklinio starto galimybes ir siekiant mokyklinio brandumo, Vilniaus 

lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ veikia  viena priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko vaikai 
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nuo 5 iki 7 metų.  Grupėse dirba pedagogės, turinčios priešmokyklinio ugdymo technologijų 

pažymėjimą bei sukaupusios didelę pedagoginio darbo su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais 

patirtį. Išanalizavus trejų metų priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamiką, matyti ugdytinių 

skaičiaus nežymų augimą (žiūr. 6 pav.).  Ir toliau planuojama įstaigoje 1 priešmokyklinė grupė, 

keletas priešmokyklinio amžiaus vaikų, kaip ir pastaraisiais metais, bus ugdomi ir mišraus amžiaus 

vaikų grupėje. 

 

 

7 pav. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus dinamika. 

 

   Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai yra ugdomi bendrose lopšelio-darželio grupėse, 

individualiai teikiant logopedo pagalbą. Lopšelyje-darželyje trejų metų laikotarpyje (žiūr. 7 pav.) 

vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių skaičius nekinta. Tarp trisdešimties vaikų  daugiausiai 

yra vaikai su įvairiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimais. Įstaiga vadovaujasi Vilniaus miesto 

psichologinės-pedagoginės tarnybos pažymomis dėl pagalbos ugdytiniui. 2015 m. iš 30 vaikų buvo 

9 vaikai su vidutiniais raidos sutrikimais, 2016 m. tokių vaikų skaičius sumažėjo iki  6 vaikų, o 

2017 m. lopšelį-darželį lanko 4 vaikai: 3 – turintys vidutinių raidos sutrikimų, 1 vaikas turi 

įvairiapusį raidos sutrikimą. Šiems 4 vaikams, bendradarbiaujant su  Vilniaus miesto psichologinės-

pedagoginės tarnybos specialistais, skiriamos psichologo, specialiojo pedagogo konsultacijos. 

Vaikai siunčiami ir į Vaiko raidos centrą, kurio atliktais su vaiku tyrimais, rekomendacijomis 

pedagogai vadovaujasi individualizuodami veiklą šiems vaikams. 

 

Išvados. Ugdytinių skaičius didėja keičiantis komplektacijai ir siekiant sumažinti vietų 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūkumą. Ugdytinių lankomumas išlieka didelis. Tai užtikrina 

veiksmingai įgyvendinamas ilgametis  sveikatos stiprinimo ir saugojimo projektas „Saugus ir 

sveikas vaikas“. Berniukų dominavimas įstaigoje įpareigoja pedagogus parinkti aktyvesnius 
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ugdymo(si) metodus, kad užtikrintų ugdytinių poreikius. Kelti pedagogų kvalifikaciją, reikalingą 

efektyviam  darbui su specialiųjų poreikių vaikais. Didinti psichologinių konsultacijų skaičių tiek 

vaikams, tiek tėvams, tiek pedagogams bendradarbiaujant su Vilniaus miesto psichologine-

pedagogine tarnyba, su Vaiko raidos centru. Ateityje didėjant tokių vaikų skaičiui, steigti lopšelyje-

darželyje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų grupę. 

 

2.2.Tėvai (globėjai) 

 

   Remiantis 2016–2017 mokslo metais lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ atliktu anketiniu tyrimu, 

kuriame buvo siekiama išsiaiškinti tėvų poreikius ir lūkesčius rengiant strateginį 2018–2022 m. 

planą nustatyta, kad 75 % visų tėvų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 15 % – aukštąjį 

neuniversitetinį. Nežymi tėvų dalis – 9 % turi profesinį išsilavinimą ir tik 1 % tėvų – vidurinį 

išsilavinimą (žiūr. 8 pav.). 

 

 

8 pav. Ugdytinių tėvų išsilavinimas. 

 

   Tėvai domisi vaikų ugdymu, įstaigos veika, noriai įsijungia į ugdomąjį procesą ir jį įtakoja, 

aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektus, kuriant aplinką.  
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9 pav. Daugiavaikės šeimos. 

 

     Lopšelį-darželį lanko vaikai iš 17 daugiavaikių šeimų (žiūr. 9 pav.). Daugiavaikių šeimų skaičius 

per pastaruosius trejus metus beveik nepasikeitė, o socialiai remtinų šeimų skaičius sumažėjo (žiūr. 

10 pav.), nes tų šeimų vaikai pradėjo lankyti mokyklas. 

 

 

10 pav. Socialiai remtinos šeimos. 

 

Išvados. 75 % visų tėvų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, visi dirbantys. 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. Tėvai domisi vaikų ugdymu, įstaigos 

veikla, noriai įsijungia į ugdomąjį procesą ir jį įtakoja, aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektus, 

kuriant aplinką. Socialiai remtinų šeimų skaičius mažėja. 
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2.3.Ugdytojai 

 

2.3.1. Pedagoginių darbuotojų išsilavinimas                                                                        1 lentelė 

 

 Darbuotojų 

skaičius 

Įgytas išsilavinimas 

 

 

 Aukštasis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugdymo 

specialybė 

Aukštesnysis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugdymo 

specialybė 

Vidurinis 

Pedagogų iš 

viso: 

12      

Direktorius 1 1 1    

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1 1 1    

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogas 

2 2 2    

Auklėtojos 9 6 6 3 3  

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

1   1   

Logopedas 1 1     

 

 

 

2.3.2 Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija                                                                          2 lentelė 

Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Auklėtojas 

metodininkas 

Auklėtojas ekspertas 

2 8 1 1 

 

   Duomenys (1,2 lentelėse) rodo, kad dauguma pedagogų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Daug 

pedagogų savo pedagoginę karjerą pradėjo šioje įstaigoje, todėl dauguma jų  jau turi vyresniojo 

ikimokyklinio auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Logopedei yra suteikta metodininko kvalifikacinė 

kategorija. Įstaigoje keturi pedagogai artimiausiu metu siekia atestacijos, todėl yra tikimybė, kad 

šiems pedagogams bus suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė 

kategorija. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai suinteresuoti savo kvalifikacija, jiems svarbi pedagogo 

profesija ir galimybė ateityje siekti karjeros būtent šioje srityje. 

 

2.3.3. Pedagoginių darbuotojų darbo stažas                                                                         3 lentelė 

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

0 1 5 6 
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2.3.4.  Pedagogų amžius                                                                                                          4 lentelė 

Pedagogų 

amžius 

Iki 

25m. 

26–29 

metai 

30–34 

metai 

35–39 

metai 

40–44 

metai 

45–49 

metai 

50–54 

 metai 

55–59  

metai 

60–64 

metai 

65m. ir 

vyresni 

Pedagogų 

skaičius 

- - 4 - 1 3 2 2 - - 

 

   Remiantis pateiktais duomenimis (3,4 lentelės) matome, kad daugumos pedagogų darbo stažas yra 

15 ir daugiau metų. Šie pedagogai yra nuo 40 metų amžiaus, 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 

darbuotojų kaitą. 

   Pastebima, kad formuojasi dar viena pedagoginio personalo grupė, kurią sudaro nuo 30 metų 

amžiaus ir vyresni darbuotojai, jai įgiję vieną aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tačiau dėl 

asmeninių savirealizacijos poreikių, šiuo metu renkasi dar vienas studijas – būtent vaikystės 

pedagogikos studijas, siekia persikvalifikuoti, siekia magistro laipsnio. Šie darbuotojai daug laiko 

investuoja į profesinį tobulėjimą, mokosi iš vyresnių kolegų. Šių darbuotojų kaita taip pat maža. 

 

Išvados. Pedagoginio personalo kaita labai maža. Dauguma pedagogų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 

turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją ir įstaigoje dirba daugiau nei  penkiolika metų. 

Įstaigos pedagogai suinteresuoti savo kvalifikacija, jiems svarbi pedagogo profesija ir galimybė 

ateityje siekti karjeros būtent šioje srityje. 

 

2.4. Kitas personalas 

 Auklėtojų padėjėjų ir kito techninio personalo  amžiaus vidurkis 45 metų. 

 Personalo kaita labai maža. Pagrindinė priežastis – gyvenamosios vietos keitimas. 

 

Išvados. Lopšelio-darželio techninio personalo išsilavinimas atitinka techninio personalo 

pareigybių reikalavimus darbo kokybei užtikrinti. Dauguma techninio personalo yra įgiję profesinį 

išsilavinimą. Aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą yra įgiję – sekretorius, dietistas, direktoriaus  

pavaduotojas  ūkio reikalams, sandėlininkas. 

 

3. Planavimo sistema 

Įstaigos veiklos planavime dalyvauja įstaigos bendruomenė. 

Įstaigos veikla grindžiama: 

 Strateginiu lopšelio-darželio veiklos planu; 
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 Metiniu veiklos planu; 

  Individualia įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Pagrandukas“; 

  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014);  

 Tarptautine programa „Zipio draugai“ (5–7 m.) vaikams; 

 Planavimu iš vaiko perspektyvos; 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014). 

 

Išvados. Įstaigos strateginis planas yra planavimo ašis. Iš jo išauga metiniai įstaigos, savivaldos, 

darbo grupių ir komisijų, ugdymo turinio tobulinimo ir kiti veiklos tobulinimo planai: procedūros 

nuolat tobulinamos įtraukiant darbuotojus ir tėvų bendruomenės atstovus. Kiekvienas veiklos 

planas kasmet grindžiamas grįžtamuoju ryšiu, būtinu įstaigos strategijai įgyvendinti. 

 

4. Finansiniai ištekliai 

 Lopšelis-darželis finansuojamas iš savivaldybės lėšų; 

 Tėvų (globėjų) pastovaus ugdymo lėšų mokesčio; 

 Tėvų (globėjų), personalo ir kitų asmenų 2% pajamų mokesčio lėšų. Bendruomenei nuolat 

pateikiama 2% lėšų panaudojimo ataskaita. 

 

Išvados. Finansinių išteklių tvarkymas ikimokyklinėje įstaigoje yra viešas ir skaidrus, paremtas 

bendruomenės nuomone ir dalyvavimu. Lopšelio-darželio finansines operacijas atlieka  BĮ 

„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

5. Ryšių sistema 

Vilniaus  lopšelis-darželis „Pagrandukas“ bendrauja ir bendradarbiauja: 

 Vilniaus Mokytojų namai; 

 VŠĮ  „Vaiko labui“; 

 Vilniaus Algirdo muzikos mokykla; 

 Vilniaus saugaus eismo mokykla; 

 Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla; 

 Lietuvos Nacionalinis muziejus; 

 Lietuvos Dailės muziejus Meno pažinimo centras; 

 Vilniaus apskrities visuomenės sveikatos centras; 

 Vilniaus kolegija – pedagogikos fakultetas; 

 Lietuvos edukologijos universitetas; 
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 Vilniaus miesto  ir respublikos švietimo įstaigos; 

 Adomo Mickevičiaus biblioteka; 

 Vilniaus Simono Daukanto progimnazija; 

 Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykla; 

 Vilniaus m. VPK  2-asis policijos komisariatas, prevencijos poskyris; 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba; 

 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. 

 

Išvados. Stimuliuojamas nuolatinis bendradarbiavimas su kitomis formaliojo ir neformaliojo 

švietimo įstaigomis, įgyvendinami bendri projektai, vyksta pozityvios patirties perėmimas ir 

dalijimasis, keitimasis švietimo idėjomis. 

 

6. Įstaigos įsivertinimo sistema. 

   Įstaigoje nuolat įsivertinama savo įvairių veiklos sričių kokybė pagal Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos ir pedagogų profesinės raidos centro parengtą ,,Ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“, 2005. Pagal tam tikrus požymius matuojami konkretūs 

veiklos aspektai, nusistatomi privalumai ir trūkumai. Veiklos įsivertinimo sritys: etosas; vaiko 

ugdymas ir ugdymasis; vaiko ugdymo(si) pasiekimai; parama ir pagalba vaikui, šeimai; ištekliai ir 

valdymas. Įsivertinimas atliekamas lanksčiai, atsižvelgiant į veiklos specifiką, teisinį statusą, 

turimus intelektinius išteklius. Veiklos įsivertinimą inicijuoja vadovas. Atlieka – vadovo įsakymu 

patvirtinta darbo grupė, įtraukdama visą bendruomenę. Įsivertinimo rezultatai pristatomi 

bendruomenei ir panaudojami įstaigos veiklos kokybei gerinti.  

2015–2016 m. m. lopšelyje-darželyje buvo atliktas „platusis“ srities „Parama ir pagalba šeimai“ 

įsivertinimas. Tėvų ir  pedagogų apklausos rezultatai parodė, kad įstaigoje turime atkreipti dėmesį į 

keletą rodiklių: 1) į psichologinės socialinės pagalbos teikimą vaikui; 2) į pagalbos specialiųjų 

ugdymosi  poreikių  turintiems vaikams teikimo kokybę; 3) į įstaigos pagalbos ir paramos šeimai 

įvairovę ir kokybę. 

2016–2017 m. m. buvo atliktas „giluminis“ veiklos srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ 

įsivertinimas. Apibendrinus įsivertinimo rezultatus paaiškėjo, kad stipriausias veiklos rodiklis yra   

„Ugdymosi turinys“, o silpniausias – „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese“. 

Išanalizavus pagalbinių rodiklių detalizavimą paaiškėjo, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti    grupių 

ugdymo(si) aplinkos, priemonių funkcionalumui bei estetikai. Dažniau įtraukti pačius vaikus į 

ugdymo (si)  aplinkos bei priemonių grupėje  kūrimą. Pedagogai  turi įdėti daugiau pastangų 

tarpusavio bendradarbiavimui, susiklausymui bei sistemingam, nuosekliam vaiko ugdymui. Ieškoti 

naujų priemonių, kurios skatintų tėvus aktyviau dalyvauti ugdymo procese, nes tėvai nerodo didelio 
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domėjimosi vaikų ugdymu, pasyviai dalyvauja priimant sprendimus ugdymosi klausimais, nors ir 

gauna pakankamai informacijos apie ugdymo kaitos rezultatus. 

Išvados. Siekiama plėtoti tokią kultūrą įstaigoje, kai tyrimai, vertinimai yra nukreipiami į nuolatinį 

tobulinimąsi ir aukštos kokybės siekį. 
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6.VIDINĖS  ANALIZĖS SITUACIJA 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

 

ETOSAS 

1.Lopšelio- 

darželio vertybės 

 

 

Kiekvieno darbuotojo nuolatinis 

mokymasis ir tobulėjimas 

Aktyvi,  profesionali 

bendruomenė; 

Aplinka pritaikyta bendruomenės 

narių poreikiams, saugi, jauki, 

geras mikroklimatas; 

Tikslų vieningumas ir atsakomybė 

už ugdymo(si) rezultatus; 

Sukurtos savitos tradicijos, nariai 

noriai įsitraukia į įstaigos veiklą ir 

už jos ribų; 

 Aplinką sudaro fizinių, 

psichologinių, socialinių ir 

kultūrinių veiksnių visuma. 

 

 

Nepakankamas  finansavimas 

lopšelio-darželio vidaus ir išorės  

remontui; 

Finansinių išteklių stoka lauko 

teritorijos estetiškos aplinkos 

kūrimui. 

 

Siekiama, kad visi 

bendruomenės nariai aktyviai 

įsitrauktų į veiklą, siūlytų 

naujas idėjas, didžiuotųsi 

įstaiga.  

Dalyvavimas projektuose. 

 

Požiūris į dvasines 

vertybes vartotojiškoje 

visuomenėje. 

 

 

 

2.Lopšelio- 

darželio įvaizdis 

 

Aktyvus dalyvavimas miesto, 

mikrorajono metodinio būrelio 

„Spindulys“ veikloje; 

Bendruomenės nariai  dalyvauja 

kuriant lopšelio-darželio politiką; 

Darželio psichologinę ir socialinę 

aplinką lemia  bendruomenės 

nuostatos mokytis ir 

bendradarbiauti. Vadovų, 

pedagogų ir  kitų ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų,(vaikų, 

tėvų, globėjų)  bendravimas, aiški 

ir laiku gaunama ir pateikta 

 

Trūksta finansavimo norimiems 

pokyčiams realizuoti; 

Ne visi bendruomenės nariai 

teigiamai reaguoja į įstaigos 

pokyčius. 

 

Ieškoti  galimybių įsijungti į 

ES projektų įsisavinimo 

veiklą; 

Aktyviai bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais. 

Noras būti patrauklia, 

šiuolaikiška, aukštos kultūros, 

naujoves įgyvendinančia 

įstaiga. 

 

Žinių stoka ruošiant 

projektus. Lėšų trūkumas 

apmokant už projektų 

rengimą/dalyvavimą 

juose. 
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informacija įvairiais  klausimais.   
 Kultūrinė aplinka apima lopšelio-

darželio puoselėjamas ir kuriamas 

tradicijas,  bendruomenės renginius, 

aplinkotyros, aplinkotvarkos, 

kraštotyros veiklą ugdant meilę ir 

pagarbą savo gyvenamajai, gimtajai 

vietai.  

 

3.Lopšelio- 

darželio vidaus ir 

išorės ryšiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenės nariai pripažįsta 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

svarbą ir būtinybę; 

Puikūs ryšiai su socialiniais 

partneriais; sistemingi, įvairūs, 

turintys teigiamą poveikį  veiklai 

ir bendruomenei; 

Aktyvus dalyvavimas 

aplinkosaugos projektuose; 

Pastovūs ryšiai su Vilniaus 

kolegijos Pedagogikos fakultetu; 

Aktyvus dalyvavimas miesto 

renginiuose, kitų ikimokyklinių 

įstaigų metodinių ratelių veikloje; 

Bendradarbiavimas su VŠĮ „Vaiko 

labui“ koordinatoriais. 

 

 

Finansinių išteklių stoka 

papildomoms priemonėms. 

 

 

Palaikyti glaudesnius ryšius 

su kitų respublikos miestų 

pedagogais; 

Daugiau dėmesio skirti 

bendravimui su Simono 

Daukanto progimnazija bei 

Karaliaus Mindaugo 

mokykla. 

 

 

Būtinas papildomas 

laikas ir materialinės 

lėšos 

 

VAIKO 

UGDYMAS IR 

UGDYMASIS. 

1.Ugdymo turinys 

 

Kūrybiškas ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimas; 

Sėkmingas bendrų ir individualių 

projektų įgyvendinimas; 

 Sėkmingai priešmokyklinio 

ugdymo  grupėje įgyvendinama 

tarptautinė programa „Zipio 

 

Pedagogai domisi pokyčiais, bet 

ne visada juos pritaiko ugdymo 

procese. 

Pedagogų poveikio būdai ir 

metodai dirbant su ankstyvojo 

amžiaus vaikais. 

 

Kvalifikacijos tobulinimas, 

specialistų konsultacija, 

bendradarbiavimas su kitų 

įstaigų pedagogais. 

Išnaudoti galimybes 

tobulintis darbo vietoje – 

kolegės, tėvai, nuotolinis 

mokymas, internetinė prieiga. 

 

Pedagogų atsakomybės 

stoka už ugdymo turinio 

kokybę. 

Trūksta lėšų įsigyti 

naujausią metodinę 

literatūrą, atnaujinti 

ugdymo(si) aplinką 

naujomis  priemonėmis. 
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draugai“; 

Geri priešmokyklinio amžiaus 

vaikų brandumo mokyklai 

rodikliai; 

Vadovų ir daugumos pedagogų 

domėjimasis pokyčiais, 

naujovėmis ir jų įgyvendinimas 

įstaigoje; 

Gera ankstyvojo amžiaus vaikų 

adaptacija lopšelyje; 

Sėkmingas projektų vykdymas ir 

jų įgyvendinimas. 

 

 

 

 

 

2.Ugdymo (si) 

turinio ir procesų 

planavimas. 

 

Ugdymo turinys pritaikytas taip, 

kad pagal amžiaus tarpsnį, pagal 

poreikius ir išgales kiekvienas 

vaikas bręstų kaip asmenybė. 

Ugdymo turinys lankstus, nuolat 

papildomas tėvų ir bendruomenės 

idėjomis, leidžiantis natūralų 

vaikų vysymąsi, artimus ryšius. 

Vadovaudamiesi Pasiekimų 

aprašu pedagogai nustato 

kiekvieno vaiko ar vaikų grupės 

ugdymosi pasiekimus ir numato 

tolesnio vaikų ugymosi žingsnius. 

Planai svarstomi, aptariami 

bendruomenėje, atliekama tikslų ir 

uždavinių refleksija. 

Planavimas nuoseklus, iš vaiko 

perspektyvos. 

 

 

Trūksta patirties sudarant 

individualius planus, 

įgyvendinant įvairius projektus. 

 

Tobulinama planavimo 

kompetencija. Savitos 

ugdymo planavimo sistemos 

paieška. 

 

 

Besikeičiantys teisės 

aktai, ugdymo 

dokumentai daro įtaką 

sistemingam lopšelio-

darželio personalo 

darbui. Trūksta pedagogų 

profesionalumo stebint, 

fiksuojant vaikų 

pasiekimus. 
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3.Ugdymo (si) 

proceso kokybė. 

 

Pedagogai bei specialistai 

reflektuoja vaikų ugdymo kokybę 

bei veiksmingumą; 

Ugdytojų ir ugdytinių sąveika 

grindžiama partneryste, 

visapusiškai atsižvelgiama į vaiko 

norus, raidą, šeimos pageidavimus 

ir siūlymus; 

Ugdomoji aplinka kuriama 

tikslingai,  priemonės atitinka 

vaikų amžių, veiksmingos; 

Ugdymo organizavimo procesas 

lankstus, pagrįstas planavimu iš 

vaiko perspektyvos išlaiko 

pusiausvyrą tarp pedagogo 

planuotos ir vaikų spontaniškos 

veiklos; 

Ugdomoji veikla atliepia vaikų 

norus, poreikius, interesus, 

gebėjimus, tikslinga, įvairi, 

kūrybiška; 

 

 

Ugdomoje veikloje nenoriai 

dalyvauja auklėtojų padėjėjos. 

Ne visos pedagogės priima 

spontaniškai pasiūlytą vaikų 

veiklą. 
Ugdymo procesas vyksta ir kitose 

įvairiose netradicinėse vietose 

(muziejuose, parke, miške ir kt.), 

tačiau tik iš dalies pedagogai tam 

pritaria. 

 

Dalyvaujama kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, daugiau 

dėmesio skiriama savišvietai. 

 

 

Prastėja vaikų sveikata: 

plokščiapėdystė, alergija 

ir kt. ligos. Daugėja 

specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų skaičius, 

skiriamos nepakankamos 

lėšos šiems klausimams 

spręsti. 

 

 

4.Šeimos ir 

mokyklos 

bendradarbiavimas 

ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripažįstami ir gerbiami šeimų 

kultūriniai ir socialiniai skirtumai; 

Tėvai pripažįsta, kad jie- 

svarbiausi vaikų ugdytojai, 

atsakingi už vaiko gerovę, 

sveikatą ir kokybišką ugdymą. 

Šeima yra pirmasis vaiko 

mokytojas.  

Šeimos dalyvavimas yra labai 

svarbi sąlyga stiprinant ir plečiant 

 

Vis didėjantis tėvų užimtumas 

įtakoja mažesnį dalyvavimą 

ugdymo procese bei lopšelio-

darželio bendruomenės veikloje. 

 

Dažniau organizuoti 

pedagoginį tėvų švietimą, 

kviestis lektorius tėvams 

rūpimais ugdymo klausimais, 

organizuoti  išvykas. 

Ieškoti įvairesnių –

nestandartinių bendravimo 

su tėvais būdų. 

Su tėvais bendrauti el. paštu. 

Šviesti tėvus vaikų sveikos 

 

Ne visi tėvai pripažįsta, 

kad jie svarbiausi 

ugdytojai, atsakomybė 

„perkeliama“ 

pedagogams. 
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vaikų ugdymą grupėje, 

atsižvelgiant į namuose įdiegtus 

pomėgius, poreikius, žinias. 

Atviras, abipusis, pasitikėjimu 

paremtas bendravimas. Pedagogų 

noras aptarti su šeimos nariais 

vaiko veiklą namuose ir lopšelyje- 

darželyje. 

Įvairūs būdai šeimos skatinimui 

dalyvauti ugdymo procese. 

Bendrų projektų kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

 

gyvensenos įgūdžių ugdymo 

klausimais; 
Formuoti partnerystės 

santykius bei tarpusavio 

supratimą ir sutelktomis visų  

bendruomenės narių 

pastangomis ugdyti vaikams 

vertybines nuostatas, 

kūrybinius gebėjimus ir padėti 

jiems įsigyti kompetencijų. 

 

VAIKO 

UGDYMO(SI) 

PASIEKIMAI 

1.Vaiko raidos ir 

pasiekimų 

vertinimas. 

 

Vaikų pasiekimų vertinimas 

atliekamas pagal „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 

(2014). 

Vertinimas atliekamas 

sistemingai, analizuojami ir 

aptariami vaiko pasiekimai. 

Vertinant ypatingai atsižvelgiama 

į vaiko raidą, galimybes, poreikius 

ir gebėjimus, taip pat atskleisti 

vaiko pasiektą pažangą. 

 

Trūksta patirties vertinant pagal 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą“ (2014). 

 

Siekti, kad tiek pedagogai, 

tiek tėvai suvoktų, kad 

vertinimas - pasiekimai, tai 

puiki galimybė sužinoti vaiko 

pažintinius, psichomotorinius, 

emocinius gebėjimus. 

 

Ne visada tėvai sutinka 

su pedagogų vertinimu. 

Ugdymosi pasiekimų 

fiksavimas reikalauja 

laiko ir sąnaudų, 

atitraukia pedagogą nuo 

tiesioginio darbo su 

vaikais. 

Sunku pakeisti kai kurių 

tėvų nuostatą, kad 

ugdymas 

priešmokyklinio ugdymo  

grupėje  neakademiškas.  
 

 

2.Vaiko pasiekimų 

kokybė. 

 

 

 

 

Priešmokyklinio  ugdymo grupės 

vaikų brandumo mokyklai 

rezultatai atitinka fizinės, 

psichinės, socialinės brandos 

kriterijų rodiklius; 

 

Pedagogų gebėjimų stoka vaikų 

pasiekimams fiksuoti ir aptarti 

su ugdytinių tėvais. 

 

 

 

Atsižvelgiant į amžiaus 

tarpsnius, mokomasi vientisos 

ir nesudėtingos pasiekimų 

fiksavimo sistemos. 

 

 

Dauguma tėvų domisi 

rezultatais, o ne vaiko 

daroma pažanga.  
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Vaikų pažanga atitinka 

priešmokyklinio ugdymo 

standartą, mokytojų ir tėvų 

lūkesčius; 

Vaikų pažanga akivaizdi 

kiekviename amžiaus tarpsnyje; 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

(kalba) turinčių vaikų pažanga 

atitinka jų galimybes ir pastangas; 

Atsižvelgiama į augimo ir 

ugdymosi sąlygas šeimoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMA IR 

PAGALBA 

VAIKUI. 

1.Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas. 

 

 

 

 

Vadovai, pedagogai ir kitas 

personalas  žino vaiko teises gali  

atstovauti jas visuomenėje. 

Įstaigos nuostatai, darbo tvarkos 

taisyklės sudaro prielaidas vaiko 

teisių užtikrinimui. 

Vadovai, pedagogai susipažinę su 

Jungtinių Tautų Generalinės 

Asamblėjos priimta Jungtinių 

Tautų Vaiko teisių konvencija. 

Tikslingas ir produktyvus Vaiko 

gerovės komisijos darbas. 

 

Socialiniai darbuotojai iš 

atitinkamų institucijų 

formaliai/nekompetentingai 

bendrauja su pedagogais ir 

vadovais.  

Neišplėtotos socialines 

paslaugas teikiančių institucijų 

bendradarbiavimas su įstaiga. 

 

Aktyviau bendrauti ir 

bendradarbiauti su  

institucijomis, kurios 

atstovauja vaiko teises. 

  

Nuolatinis tempas, 

smarkūs kainų šuoliai, 

tėvų užimtumas didina 

streso galimybę. 

 

2.Vaiko poreikių 

tenkinimas. 

 

 

Lopšelyje-darželyje sudarytos 

sąlygos, tenkinančios vaikų 

saviraiškos, saugumo, 

kūrybiškumo, saviugdos, 

pažinimo  poreikius; 

Bendradarbiaujant su Vilniaus 

psichologine-pedagogine tarnyba 

 

Nėra kūno kultūros 

instruktoriaus  etato, sporto 

salės; 

Trūksta lėšų įsigyti sporto 

inventorių lauko žaidimų 

aikštelėse, įsirengti futbolo, 

krepšinio aikštelę. 

 

Ieškoti rėmėjų ir įsigyti lauko 

sporto inventorių; 

Kviesti konsultuoti 

kvalifikuotus specialistus 

(psichologą, dietologą) 

pedagogams ir tėvams 

rūpimais klausimais. 

 

Papildomų lėšų ir 

žmoniškųjų resursų 

stoka. 
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nustatomi specialieji ugdymo(si) 

poreikiai. 

Veiksmingai nustatomi ir 

tenkinami socialiniai poreikiai; 

Puikus bendradarbiavimas su 

Vilniaus miesto Sveikatos 

ugdymo centru, Vilniaus m. 

Sveiko miesto biuru, VŠĮ „Vaiko 

labui“, Saugaus eismo mokykla. 

Sudarytos geros sąlygos vaikų 

fizinei, emocinei sveikatai 

stiprinti. 

 

 

3.Parama ir 

pagalba šeimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemingai informuojama apie 

teikiamas paslaugas, būrelius: 

organizuojami tiksliniai ir pagal 

poreikį susirinkimai, teikiamos 

individualios konsultacijos, 

kviečiami pagal poreikį 

kompetentingi specialistai; 

organizuojamos išvykos, talkos, 

renginiai, vakaronės, susitikimai 

su kviestiniais svečiais, atvirų 

durų dienos; 

Paslaugų teikimas grindžiamas 

poreikių nustatymu; 

Paslaugų kokybė ir bendruomenės 

poreikiai tiriami; 

Aktyvi, tikslinga lopšelio-darželio 

vaiko gerovės komisijos veikla. 

 

 

Iškyla sunkumų teikiant 

psichologinę ir socialinę pagalbą 

vaikui, reikalingi kvalifikuoti 

darbuotojai: psichologas, 

socialinis pedagogas. 

 

 

Glaudus bendravimas ir 

bendradarbiavimas su VŠĮ 

„Vaiko labui“, Vilniaus 

psichologine-pedagogine 

tarnyba, visuomenės 

sveikatos centru. 

 

Sudėtinga pastebėti vaiko 

teisių pažeidimus 

uždarose, vengiančiose 

viešumo šeimose. 
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IŠTEKLIAI 
1.Personalo 

politika. 

 

 

Pedagogai, dirbantys lopšelyje-

darželyje, turi reikiamą 

išsilavinimą, mokytojo, vyr. 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

Logopedui suteikta metodininko 

kvalifikacinė kategorija. 

Maitinimą prižiūri ir jį 

organizuoja dietologė/ 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas. Darbuotojų funkcijos, 

teisės ir pareigos aiškiai 

apibrėžtos. Lopšelyje-darželyje 

dirbantiems specialistams 

sudarytos sąlygos kvalifikacijai 

tobulinti. 

 

Pastebima kai kurių pedagogų 

kūrybiškumo, motyvacijos, 

iniciatyvumo stoka. 

 

 

Lankyti kompiuterinio 

raštingumo kursus; 

Domėtis naujovėmis, 

pokyčiais ir juos diegti; 

Techninio personalo 

kvalifikacijos tobulinimas.  

Ugdymo kokybės siekis. 

 

Mažai jaunų specialistų. 

Jaunų specialistų 

atlyginimas 

neproporcingas 

ekonominio išsivystymo 

lygiui. 

 
 

 

 

 

2.Materialinė 

aplinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinka lopšelyje-darželyje 

sukurta tikslingai yra estetiška ir 

funkcionali. Ji skatina vaiką 

aktyviai veikti, skatina jo 

savarankiškumą bei  kūrybiškumą.  

Aplinka tenkina vaiko fizinius, 

protinius, emocinius ir dvasinius 

poreikius; Vaikų, auklėtojų, tėvų 

darbai produktyviai naudojami 

kuriant ugdomąją aplinką; 

Visi įstaigos darbuotojai turi 

galimybę naudotis interneto ir 

elektroninio pašto paslaugomis; 

Kiekviena grupė savita, atvira, 

 turinti savo stilių; 
 

  

 

Būtinas kai kurių įstaigos 

patalpų  renovavimas ir  

modernizavimas; 

Nėra sporto salės; 

Lauko žaidimų aikštelių 

pavėsinės reikalauja 

renovacijos; 

Lauko žaidimų aikštelėse   

trūksta  naujų funkcinių 

įrenginių, priemonių. 

 

Ieškoti galimybių įsijungti į  

ES finansuojamus projektus. 

Užmegzti ryšius su privataus 

ir viešojo kapitalo partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lėšų stygius. 
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3.Finansiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lopšelis-darželis yra finansiškai 

nesavarankiškas, ištekliai 

naudojami pagal steigėjo 

patvirtintas biudžeto programos 

sąmatas; 

Bendruomenė nuolat 

informuojama apie finansinę 

darželio būklę; 

Lėšos naudojamos pagal steigėjo 

patvirtintas sąmatas. 

Kaupiamos tėvų ir darbuotojų 2% 

labdaros/paramos fondo pajamų 

mokesčio lėšos; 

Labdaros paramos fondo lėšos 

panaudojamos Darželio tarybos 

sprendimu; 

Buhalterinė apskaita vykdoma 

vadovaujantis LR Vyriausybės 

patvirtintais įstatymais ir 

norminiais aktais; 

Buhalterija centralizuota –     

„Biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita“. 

 

Strateginiai tikslai neatitinka 

finansinių galimybių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lėšas naudoti taupiai, 

planingai ir tikslingai, ieškoti 

rėmėjų. Privataus ir viešojo 

kapitalo partnerystė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinės galimybės 

neužtikrina išteklių 

paskirstymo 

veiksmingumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYKLOS 

VALDYMAS 

1.Vidaus 

įsivertinimas. 

2.Strateginis 

lopšelio-darželio 

planas, metinis 

veiklos planas ir jų 

įgyvendinimas 

 

Reguliariai aptariama tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimas; 

Apibrėžtos savivaldos institucijų 

funkcijos ir žinomos visiems 

nariams; 

Pedagogai ir kitas personalas, 

remdamasis įsivertinimo  

rezultatais, išvadomis, numato 

strateginius prioritetus, dalyvauja 

 

Pedagogai nepakankamai 

analizuoja savo bei įstaigos 

veiklą. 

Mažas bendruomenės narių 

susidomėjimas strateginiais 

tikslais ir jų įgyvendinimu. 

 

 

 

 

Efektyviau taikyti vidaus 

įsivertinimo  išvadas įstaigos 

tikslams įgyvendinti. 

 

Tobulinti komandinio darbo 

įgūdžius. 

 

 

 

Įstaigoje atliekant 

įsivertinimą nedalyvauja 

visas personalas, 

informacija ir išvadomis 

nesidomi;  

Trūksta veiksmingos 

savianalizės ir atradimų. 
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 metinės veiklos ir strateginio 

plano kūrime; 

Mokytojų  taryba įsitraukia į 

veiklos planavimą, problemų 

sprendimą, planų įgyvendinimą; 

Metinė veiklos planas aptariamas 

Darželio taryboje; 

Sudaryta darbo grupė įstaigos 

strateginio plano rengimui. 

 

 

3.Mokyklos 

vadovų veiklos 

veiksmingumas. 

 

 
Lopšelio-darželio vadovas 

kompetentingas, veikla veiksminga, 

sutelkta profesionali komanda, 

kurianti socialinę kultūrinę aplinką 

ir lopšelio-darželio modelį, 

inicijuoja ryšius su socialiniais 

partneriais; 

Vadovų santykiai su personalu 

grindžiami bendradarbiavimu, 

pasitikėjimo, tarpusavio supratimu 
Vadovai nuolat skatina 

bendruomenės narius aktyviai 

dalyvauti lopšelio-darželio valdyme 

ir priimti sprendimus.  

 

Skiriamas nepakankamas 

dėmesys veiklos 

dokumentavimui. 

 

 

Tobulinama vadybinė, 

projektų rengimo ir 

įgyvendinimo kompetencija. 

 

 

Finansinių išteklių 

trūkumas darbuotojų 

motyvacijai kelti riboja 

jų atsakomybės 

prisiėmimą papildomai 

veiklai. 
 

 

4.Valdymo ir 

savivaldos dermė. 

 

Lopšelio-darželio vadovas ir visa 

bendruomenė atsako už atviros, 

ramios, kūrybingos vaikų ir 

pedagogų mokymuisi palankios 

kultūros kūrimą ir palaikymą 

darželyje; 

Lopšelio-darželio taryba įsitraukia 

į veiklos planavimą, problemų 

sprendimą, planų įgyvendinimą, 

inicijuoja pokyčius; 

 

Skirtingas požiūris tarp įvairių 

interesų grupių į įstaigos veiklos 

aspektus. 

 

Siekiama viešumo, 

partnerystės, bendruomenės 

įsitraukimo į lopšelio-darželio 

savivaldą. Darbo grupių 

susivienijimas lems įstaigos 

veiklos kokybę. 

 

Trūkumas žmonių, 

sugebančių atsakingai ir 

strategiškai mąstyti. 
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Dalyvauja ir teikia pasiūlymus 

svarstant ugdymo veiklos 

tobulinimo klausimus; 

Apibrėžtos savivaldos institucijų 

funkcijos ir žinomos visiems 

nariams. 
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7. SSGG  ANALIZĖS  SUVESTINĖ 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1.Kuriama estetiška ir saugi, ugdanti vaiką aplinka. 

Darželis atviras ir imlus naujovėms. 

 2.Įstaigoje dirba ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 

kurie kūrybingai ir sėkmingai įgyvendina ugdymo 

programas ir projektus, užtikrinančius vaikų 

ugdymosi pažangą. Ugdymas diferencijuojamas ir 

individualizuojamas, diegiamos naujovės. 

 3.Puoselėjamas geras mikroklimatas ugdymo 

institucijoje, kompetentingi, atsakingi darbuotojai, 

įstaigos vadovai ir pedagogai nuolat tobulinasi, 

priima pokyčius.  

4.Vaiko saugumui ir sveikatai teikiamas  

prioritetas, nuolat ieškant naujų įgyvendinimo 

priemonių (projektai, seminarai, praktinės veiklos, 

išvykos, ekskursijos ir t.t.).  

5.Puoselėjamas darželio įvaizdis bei  tautos 

kultūros tradicijos. 

6.Aktyvus dalyvavimas aplinkosaugos, 

sveikatingumo, tautiškumą ugdančiuose ir kt. 

projektuose praturtina ugdymo procesą. 

 

 

 

1.Senas, nerenovuotas pastatas, lauko pavėsinės.  

Nepakankamas įstaigos finansavimas remontui. 

2.Nepakankama personalo kompiuterinio 

raštingumo kompetencija. Nepakankamas 

informacinių technologijų taikymas ugdymo 

procese. 

3.Nepakankamas pedagogų, specialistų, tėvų 

bendradarbiavimas dirbant su specialiųjų ugdymosi  

poreikių turinčiais vaikais ir vaikais, turinčiais 

elgesio problemų. 

4.Būtina vaikų lauko žaidimų aikštelių pavėsinių 

renovacija, modernizacija, nauji įrengimai. 

5.Kiekvienais metais blogėja pastato būklė 

(elektros instaliacija prilygsta avarinei būklei,  

santechnika – reikalingas dviejų grupių 

santechninių mazgų  remontas ir virtuvės 

ventiliacinės sistemos įrangos pertvarkymas). 

6.Vis didėjantis tėvų užimtumas įtakoja mažesnį 

domėjimąsi vaiko pasiekimais, ugdymo procesu. 

7.  Maža pedagogų  patirtis rengiant projektus. 

8.  Nėra sporto salės. 

9.Tobulintinos lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo procedūros. 
 

Galimybės Grėsmės 

1.Efektyviau taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, 

naujoves, dalyvauti projektuose, siekiant 

ugdymo(si) veiklų įvairovės, kokybės.  

2.Racionalus išteklių naudojimas, papildomo 

finansavimo paieška. Dalyvavimas ES struktūrinių 

fondų finansuojamuose projektuose.  

3.Pedagogų komandinio darbo kompetencijų 

puoselėjimas įtakos įstaigos sėkmingą veiklos 

prioritetų įgyvendinimą.  

4.Padidėjus finansavimui, atsiras galimybė gerinti 

įstaigos intelektualinę ir materialinę bazę. 

5.Sudaryti sąlygas pedagogams kryptingai plėtoti 

turimas ir įgytas naujas kompetencijas.  

6.Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas, IKT 

galimybių taikymas įtakos ugdymo kokybę. 
 

  

 

1.Nepakankamas finansavimas trukdys įgyvendinti 

numatytus tikslus ir uždavinius. 

2.Pedagogų kompiuterinis raštingumas neatitiks 

sparčios informacinių technologijų kaitos.   

3.Didėja specialiųjų ugdymosi  poreikių turinčių 

ugdytinių skaičius, sunkėja pedagogų darbas;  

4.Blogėja nepilnų šeimų vaikų emocinė sveikata, 

pasireiškianti elgesio sutrikimais. 

5.Įstaiga neturi būtinų įgūdžių rengiant paraiškas 

ES projektams ir įsisavinant skiriamas lėšas. 

6.Ekonominė – socialinė šeimų padėtis įtakos vaikų 

gimstamumo mažėjimą, kas lems švietimo 

paslaugas teikiančių įstaigų konkurencingumą bei 

gebėjimą išlikti pokyčių įtakojamoje aplinkoje. 
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8. STRATEGINĖS IŠVADOS 

* Lopšelyje-darželyje sudaromos palankios sąlygos siekti profesinio tobulėjimo, puoselėti partneriškus 

ryšius su ugdytinių tėvais (globėjais) ugdant harmoningą vaiko asmenybę, diegti etnines vertybes 

lopšelyje-darželyje ir šeimoje.   

* Lopšelyje-darželyje formuojamas  teigiamas bendruomenės požiūris į švietimą bei pasitikėjimas 

įstaigos veikla. 

* Siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, darbuotojų kompetencijos, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, 

savo veiklos analizavimo ir įsivertinimo, lopšelyje-darželyje stengiamasi taikyti   pažangias metodikas, 

naujausias technologijas, modernias ugdymo priemones. 

* Ieškoma  galimybių pasinaudoti visais švietimo, rėmėjų, ES struktūrinių fondų finansavimo šaltiniais 

rengiant projektus, programas, dalinantis pedagoginės patirties sklaida, modernizuojant lopšelio-darželio 

edukacinę aplinką, ruošiantis patalpų renovacijai,  gerinant darbuotojų darbo sąlygas.  

 

9. LOPŠELIO- DARŽELIO STRATEGIJA 

 

MISIJA 

Visos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenės pastangomis užtikrinti visiems 

ugdytiniams kokybišką ugdymą (si) bei lygias mokyklinio starto galimybes.  

 

VIZIJA 

 Lopšelis-darželis „Pagrandukas“ – įstaiga, atvira kaitai, tenkinanti esminius vaiko poreikius, 

brandinanti tautos ir krašto kultūrines vertybes, užtikrinanti vaikų ugdymą (si) pagal europinius standartus 

ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius, atitinkančius švietimo kokybės reikalavimus. 

 

FILOSOFIJA 

 

 Drauge su šeima – artyn vaiko! 

 

PRIORITETAI 

 

1. Kokybiškas ir šiuolaikiškas  ugdymas (is). 

2. Besimokanti ir atvira organizacija. 

3. Šiuolaikiškos, saugios ugdymo (si) aplinkos kūrimas. 
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10. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslai Uždaviniai 

1.Užtikrinti kokybišką  ir šiuolaikišką ugdymą. 

 

1.Atlikti atnaujintos ikimokyklinio ugdymo 

programos „Pagrandukas“ įgyvendinimo 

stebėseną ir analizę. Tobulinti vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimo sistemą.  

2.Taikyti tikslingus, kūrybiškus, aktyvius, 

ugdymo (si) metodus veikloje (įskaitant IKT), 

siekiant ugdymo (si) kokybės.  

3. Užtikrinti ugdymo (si) kokybę įvairių gabumų 

ir poreikių vaikams, siekiant asmeninės 

pažangos. 

2.Siekti lopšelio-darželio bendruomenės 

profesionalumo ir meistriškumo raiškos, 

lyderystės grįstos veiklos įsivertinimu ir 

rezultatų panaudojimu veiklos kokybei gerinti. 

 

 

 

1.Sudaryti sąlygas lopšelio-darželio 

darbuotojams tobulinti/kelti kvalifikaciją ir 

tobulinti kompetencijų raišką.  

2.Įgyvendinti atvirumo naujovėms ir pozityviai 

kaitai nuostatas.  

3.Prisiimti atsakomybę už savo veiklą, nuolat 

įsivertinti, mokytis ir tobulėti. 

3.Sudaryti tinkamą edukacinę aplinką, 

skatinančią  saugų,  sėkmingą kiekvieno vaiko 

ugdymą ir savirealizaciją. 

1. Gerinti vaikų ugdymo  sąlygas.  

2.Tapti saugiu lopšeliu-darželiu, turtinant 

įstaigos materialinę bazę. 
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PROGRAMOS 

I PROGRAMA.  

Tikslas: Užtikrinti kokybišką  ir šiuolaikišką ugdymą. 
 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių išteklių 

poreikis (Eur.) 

Planuojamas 

įgyvendinimo laikas 

1 2 3 4 5 

1.Atlikti atnaujintos lopšelio-

darželio ikimokyklinio 

ugdymo(si) programos 

„Pagrandukas“ įgyvendinimo 

stebėseną ir analizę. 

Efektyviai įgyvendinti vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, tėvų informavimo 

sistemą. 

Suburta ikimokyklinio ugdymo(si) 

programos įgyvendinimo stebėsenos 

grupė. Analizuojami vaikų 

ugdymo(si) pasiekimai ir programos 

atitiktis planuojamoje grupių 

veikloje. Tėvai epizodiškai 

informuojami apie ugdymo procesą, 

vaikų ugdymo (si) pasiekimus. 

Skiriamas nuolatinis dėmesys vaiko 

poreikių tenkinimui. Tautos kultūros, 

tradicijų ir papročių puoselėjimas. 

Įgyvendinama sveikatos stiprinimo 

programa. Įgyvendinama tarptautinė 

programa „Zipio draugai“. 

Įgyvendinami projektai ir projektų 

grandinės įvairaus amžiaus vaikų 

grupių socialinei, pažinimo, sveikatos 

kompetencijoms ugdyti. 

Organizuojami renginiai, pramogos, 

vakaronės įstaigoje ir už jos ribų 

netradicinėje aplinkoje. 

Bendradarbiaujama su socialiniais 

partneriais meno,  sveikatos, 

pažinimo  srityse. 

 

  

Sėkmingai įgyvendinama lopšelio-

darželio ikimokyklinio ugdymo 

programa „Pagrandukas“. 

Nuosekliai įgyvendinama vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo, 

tėvų informavimo sistema. 

Įgyvendinti/tęsiami sveikatingumo, 

meninio ugdymo, tautos kultūros 

puoselėjimo projektai. Įsisavintos 

naujos bendravimo ir 

bendradarbiavimo formos su šeima, 

socialiniais partneriais. Nuolat 

identifikuojami vaikų ugdymo (si) 

poreikiai. 

Ištobulinti pedagogų analitinio ir 

komandinio darbo įgūdžiai. 

 

Visiems sudarytos  sąlygos dirbti 

inovatyviai, naudojant šiuolaikines 

mokymo technologijas: įsigytas  

spartesnis internetas, 2 interaktyvūs 

ekranai, 6 kompiuteriai, 

modernizuoti  5 kabinetai  ir 6 

grupių įranga. 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000 

2018 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. 
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Priemonių aprašymas 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo/institucija 

Lėšų 

poreikis 

(Eur.) 

Finansavimo šaltinis 

Įstaigos 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

ES fondai 

ir kita 

parama 

Privačios 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Uždavinys. Taikyti tikslingus, kūrybiškus, aktyvius, ugdymo(si) metodus veikloje (įskaitant IKT), siekiant ugdymo(si) kokybės. 

 

1.Dalyvauti seminaruose, 

kviesti konsultantus, 

savarankiškai tobulinti 

programą. 

2.Išanalizuoti pagal amžiaus 

grupes programos 

veiksmingumą, įgyvendinimą. 

 

 

 3.Gerinti ir užtikrinti ugdymo 

kokybę integruojant inovatyvias 

technologijas į kasdieninį 

ugdymą(si).  Pasitelkiant  IKT,  

kryptingai ir efektyviai 

organizuoti ugdymo(si) 

procesą, skatinti vaikus 

kūrybingai  spęsti problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 

programa efektyviai 

naudojama 

pedagogų, 

atitinkanti 

šiuolaikinius 

ugdymui keliamus 

reikalavimus.  

 
Informacinės 

technologijos 

užtikrins geresnį 

ugdymo(si) 

prieinamumą, 

ugdomosios 

medžiagos sklaidą, 

informacijos 

paieškos galimybes.  

Efektyviai 

naudojamas ugdymo 

veiklai skirtas laikas, 

taikomi aktyviausi 

ugdymo metodai, 

naujovės, įvairovės.  

2018–

2022m. 

 

 

 

 

 

 

 

2018–

2022m. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui . 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

2500  

 

 

 

 

 

 

 

 

20000 

 MK lėšos, 

Ugdymo 

lėšos. 
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Pritaikyti 

interaktyvaus 

ekrano 

galimybes ugdymo 

procese. 

Uždavinys. Užtikrinti ugdymo (si) kokybę įvairių gabumų ir poreikių vaikams, siekiant asmeninės pažangos . 

1.Skleisti originalias vaikų 

ugdymo metodikas ugdymo 

įstaigų pedagogams. 

 

 

 2.Įgyvendinti sveikatingumo, 

meninio ugdymo, pažintinius, 

pilietinio ir tautinio ugdymo 

projektus.  

 

 

 

3.Gerinti ugdymo kokybę, 

stiprinant vaikų sveikatą bei 

užtikrinant jų gerovę. 

 

 

 

 

 

 

Visi pedagogai 

atnaujins 

pedagogines/psicho 

logines žinias. 

 

 Tėvams nuolat 

teikiama 

informacija apie 

vaiko amžiaus 

raidos ir ugdymo 

naujoves, valstybės 

švietimo politiką. 

Įgyvendinama 

sveikatos stiprinimo 

programa. Suburtos 

formalios ir 

neformalios grupės 

projektų kūrimui ir 

įgyvendinimui. 

2018 m. Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

 

 

1000  MK lėšos   
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II PROGRAMA.  

Tikslas: Siekti lopšelio-darželio bendruomenės profesionalumo ir meistriškumo raiškos, lyderystės grįstos veiklos įsivertinimu ir rezultatų panaudojimu 

veiklos kokybei gerinti. 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių išteklių 

poreikis (Eur.) 

Planuojamas 

įgyvendinimo laikas 

 

1 2 3 4 5 

1.  Sudaryti sąlygas lopšelio-

darželio darbuotojams 

tobulinti/kelti kvalifikaciją ir 

tobulinti kompetencijų raišką. 

 

 

2.Įgyvendinti atvirumo 

naujovėms ir pozityviai kaitai 

nuostatas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prisiimti atsakomybę už 

savo veiklą, nuolat įsivertinti, 

mokytis ir tobulėti. 

Administracijai-vadybos tobulinimas, 

valdymas, komandinis darbas ir kt. 

Pedagogams pedagoginių, 

psichologinių žinių atnaujinimas 

Europiniuose kursuose. 

 

Aptarnaujančio personalo mokymai. 

Kompiuterinis raštingumas stoka 

(nekvalifikuotas aptarnaujantis 

personalas, nepakankamas IKT 

taikymas ugdymo procese ir kt.). 

Keliama kompiuterinio raštingumo 

kompetencija. 

 

 

 

Vyksta pedagogų veiklos 

įsivertinimas. 

Sukurti komandinio 

bendravimo, bendradarbiavimo 

ir lyderystės santykiai.  

 

 

 

Visi pedagogai, administracinis 

personalas gebės naudotis 

šiuolaikinėmis komunikavimo 

priemonėmis. Išsiplės 

šiuolaikinių ugdymo metodų 

taikymo galimybės, pedagogai 

naudosis IKT priemonėmis. 

Aptarnaujantis personalas įgys 

reikiamą darbui kvalifikaciją.  

 

Pagerės ugdymo(si) procesas. 

5000 2018–2022 m. 

Priemonių aprašymas 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo/institucija 

Lėšų 

poreikis 

(Eur.) 

Finansavimo šaltinis 

Įstaigos 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

ES fondai 

ir kita 

parama 

Privačios 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Uždavinys. Sudaryti sąlygas lopšelio-darželio darbuotojams tobulinti/kelti kvalifikaciją ir tobulinti kompetencijų raišką. 

1. Tobulinti pedagogų ir vadovų 

kvalifikaciją, pasitvirtinant ir 

įgyjant aukštesnes kategorijas. 

 

 

 

 

 

2.Organizuoti kompiuterinio 

raštingumo kursus pedagogams, 

aptarnaujančiam personalui.  

 

 

 

Apmokyti vadovai 

ir pedagogai įgys 

vadybinių, 

edukacinių, 

informacijos 

valdymo ir 

komunikacinių 

kompetencijų. 

Visi darbuotojai 

įvaldys 

Informacines 

technologijas. 

Padidės apmokytų 

darbuotojų 

kvalifikacijos, žinių 

bei gebėjimų lygis. 

 

2022 m. 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK lėšos, 

ugdymo lėšos 

 

 

 

 

 

 

MK lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III PROGRAMA.  

Tikslas: Sudaryti tinkamą edukacinę aplinką, skatinančią  saugų,  sėkmingą kiekvieno vaiko ugdymą(si) ir savirealizaciją. 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių išteklių 

poreikis (Eur.) 

Planuojamas 

įgyvendinimo laikas 

 

1 2 3 4 5 

1.Gerinti vaikų ugdymo(si) 

sąlygas.  

 

2. Kurti dinamišką, atvirą, 

funkcionalią, virtualią 

ugdymo(si) aplinką, turtinti 

Senas, nerenovuotas pastatas. 

Elektros instaliacija iš dalies yra 

avarinės būklės.  

Dviejų grupių sanitariniuose 

mazguose prakiurę kanalizacijos 

stovų vamzdžiai. Bloga virtuvės oro 

Atnaujinta elektros instaliacija 

 

 

Pakeisti kanalizacijos 

vamzdžiai.   

Modernizuota virtuvės 

200000 

 

 

10000 

 

5000 

2018–2022 m. 

 

 

2018 m.  

 

2018–2022 m.  
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įstaigos materialinę bazę. 

 

 

 

 

ištraukimo ventiliacija. Grupės 

tualeto patalpose, kur įrengtas 

virtuvės oro  ištraukimo 

ventiliatorius, girdimas didelis 

triukšmas. 

Nesaugios darželio lauko  pavėsinės. 

Neefektyviai naudojamos edukacinės 

erdvės ir vaikų fizinio lavinimo 

priemonės lauko aikštelėse. 

 

ventiliacinė sistema. 

 

 

 

 

Lauko erdvės bus pritaikytos 

vaikų edukacinei, spontaniškai 

veiklai ir atradimams. Sukurtos 

naujos erdvės judriems 

žaidimams lauke. 

 

 

 

 

 

50000 

 

 

 

 

 

2018–2022 m. 

Priemonių aprašymas 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo/instituci

ja 

Lėšų 

poreikis 

(Eur.) 

Finansavimo šaltinis 

Įstaigos 

lėšos 

Savivaldybė

s lėšos 

ES fondai ir 

kita parama 

Privačios 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Uždavinys. Gerinti vaikų ugdymo sąlygas. Kurti dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) aplinką, turtinant įstaigos materialinę bazę. 

1.Atlikti  sanitarinių mazgų  

keitimą ir remontą (2 gr.). 

 

 

2. Atlikti elektros instaliacijos ir 

apšvietimo sistemos renovaciją . 

 

 3.Modernizuoti virtuvės 

ventiliacinę sistemą.  

 

4. Atnaujinti lauko pavėsines, 

įrengti erdves judriems 

žaidimams lauke, sukurti 

veikiančias edukacines aplinkas 

Tinkamos 

renovacijos 

priemonės  pagerins 

komfortines ir 

higienines sąlygas 

bei padidins pastato 

ilgaamžiškumą. 

 

 

 

Teritorija – saugi, 

moderni, 

šiuolaikiška, 

pritaikyta 

visapusiškam vaikų 

ugdymui(si). 

2018 m. 

 

 

 

2018–2022 m. 

 

2018–2022 m. 

 

 

 

2018–2019 m. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio  reikalams 

Direktorius, 

Steigėjas, 

įstaigos taryba 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir 

ūkio  reikalams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplinkos 

lėšos, 

dalyvavim 

as ES 

finansuoja 

muose 

projektuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% lėšos. 
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11. LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendinus lopšelio-darželio strateginį planą, pagerės darželio įvaizdis, bus užtikrinti Naujamiesčio mikrorajono  bendruomenės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikiai; visi pedagogai gebės taikyti IKT ugdymo procese, pagerės ugdymo ir darbo kokybė, tobulės veiklos 

planavimas. Padedant steigėjui, tėvams, bus atnaujintos lauko žaidimo aikštelės, pavėsinės, edukacinės erdvės, renovuota įstaigos elektros instaliacija, 

modernizuota virtuvės ventiliacinė sistema. 

 

12. STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

Stebėsenos institucinė struktūra.  

 Strateginio planavimo darbo grupę sudaro:  

Pirmininkas – įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

Nariai – 2 pedagogai.  

 Strateginio plano stebėsenos darbo grupę sudaro: 

 Pirmininkas – direktorė.  

Nariai – 2 pedagogai, 2 personalo atstovai.  

Darbo grupės patvirtinamos direktoriaus įsakymu.  

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas.  

 Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

 Strateginio planavimo komanda pristato strateginį planą įstaigos Tarybai, bendruomenei visuotinio susirinkimo metu. Tokiu būdu yra galimybė 

stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

 Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, kaip įgyvendinami tikslai ir uždaviniai, ar vykdomos programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginį veiklos planą. 
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Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

 

 Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.  

 Strateginio planavimo komanda pristato strateginį planą įstaigos Tarybai, bendruomenei visuotinio susirinkimo metu. Tokiu būdu yra galimybė 

stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

 Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, kaip įgyvendinami tikslai ir uždaviniai, ar vykdomos programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginį veiklos planą. 

Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė.  

Strateginio plano stebėsenos komanda posėdžiauja du kartus per metus. Sausio mėnesį vyksta praeitų metų veiklos analizė, kuri pateikiama darželio 

bendruomenei. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos komandos sudarytoje lentelėje. Analizės duomenys fiksuojami strateginio 

plano stebėsenos grupės sudarytoje lentelėje. Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizė. 

 

Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizė 

Tikslas: 
Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Įgyvendinta 

(data) 

Uždavinys 1      

Uždavinys 2      

Uždavinys 3      

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 
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Plano koregavimas ir pratęsimas. 

Strateginio planavimo ir stebėsenos  grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja įstaigos strateginį planą ir teikia  jį tvirtinti. Šiai strategijai įgyvendinti, yra 

būtina, kad: 

 Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenė suprastų ir pripažintų šios strategijos reikšmę; 

 Vadovai ir pedagogai kryptingai ir nuosekliai siektų, konkrečia veikla prisidėtų prie strateginių tikslų įgyvendinimo; 

 Įstaigoje dirbtų pakankamas skaičius aukštos kvalifikacijos darbuotojų; 

 Įstaigos veikla būtų plėtojama ir tobulinama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, švietimo skyriumi, socialiniais partneriais; 

 Įstaigos veiklos organizavimas, modernizavimas būtų pakankamai finansuojami. 
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14. DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS STRATEGINIS PLANAS, 

SĄRAŠAS 

 

 

1. Įstaigos veiklos įsivertinimo analizė ir metinės veiklos planas, patvirtintas direktoriaus 2017 m. spalio 

27 d. įsakymu Nr. V-53 „Dėl lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 2017–2018 m. m. veiklos plano 

tvirtinimo“. 

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 2014 m. rugsėjo 2 d.  įsakymas Nr. V-

779 „Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ (Tar., 2014-09-02, Nr. 11581).  

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 2016 m. liepos 22 d.  įsakymas Nr. V-

674 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. Įsakymo Nr. V-1106 „Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ (Tar., 2016-08-08, Nr. 21590). 

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1308 „ Dėl 

Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (Tar., 2015–12–21, Nr. 20048).  

5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-32652 „Dėl 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“.  

6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 2 d.  įsakymas Nr. ĮSAK – 835 

„Dėl Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategijos patvirtinimo.  

7. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, ikimokyklinis amžius (2-oji pataisyta laida),  (2004–11–10 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos leidinys).  

8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 315  „Dėl 

informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo švietimo sistemoje programos“  

9. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimas, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281.  

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1273 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (Tar., 2014–11–19, Nr. 17262). 

11. Lietuvos Respublikos Seimo 2013 gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 

2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“.  

12. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. rugpjūčio 20 d. nutarimas Nr. IX-1569 „Dėl Vaiko gerovės 

valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo“.  

13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. ISAK-105 

„Dėl gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos patvirtinimo“.  
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14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-2795/A1-347  ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 

ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. ISAK-433/A1-83 ,,Dėl 

mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“. 

15. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774  

„Dėl mokytojų kvalifikacinių reikalavimų“ (Tar., 2014–08–29, Nr. 11394). 
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