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                                               1. ĮVADAS 

             Vilniaus lopšelis – darželis 19 (toliau – Lopšelis-darželis)  įsteigtas  1977 m. spalio 28 d. 

potvarkiu Nr. 478. Vilniaus miesto tarybos 1998 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 225 „Dėl 

pavadinimų suteikimo mokykloms ir vaikų lopšeliams-darželiams“ Lopšeliui-darželiui suteiktas 

pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. 

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Teisinis statusas – juridinis asmuo. Identifikavimo 

kodas – 190013817. Ugdymo forma – dieninė. Mokomoji kalba – lietuvių (gimtoji). Pagrindinės 

veiklos rūšys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Lopšelyje-darželyje veikė 6 grupės. 2022 m. gegužės  18 d. 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1438  „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus 

lopšelio-darželio „Beržynėlis“ reorganizavimo“ prie Lopšelio-darželio prijungtas Vilniaus lopšelis-

darželis „Beržynėlis“.  

Pagrindinė buveinė – Mindaugo g. 15 a, el. paštas: rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt.  Šiuo 

metu lopšelis-darželis „Pagrandukas“ turi 2 padalinius: Mindaugo g. 15a ir Beržyno g.7a. 

Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių. 

Ikimokyklinis ugdymas Lopšelyje-darželyje teikiamas vaikams nuo 2 iki 6 metų pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą „Pagrandukas“. Programa orientuota į vaiką, jo poreikių 

tenkinimą. Žaidimas – pagrindinis ugdymo būdas. Ikimokyklinukai skatinami aktyviai veikti, 

patirti, atrasti. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Priešmokyklinis 

ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įgytą patirtį. Priešmokyklinis 

ugdymas  privalomas ir teikiamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

Lopšelyje-darželyje įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“. 5–7 m. vaikai  

dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“. Programos tikslas 

padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant 

geresnės vaikų emocinės savijautos. ,,Zipio draugai“ padrąsina vaikus dalintis savo liūdesiu, 

nerimu, išsikalbėti, rasti būdų, padedančių sumažinti sunkių jausmų keliamą įtampą.  

Ugdymo procese taikomas Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodas. 

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

Įgyvendinant Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 2023–2027m. strateginio plano tikslus bus 

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

efektyvumo vertinimą, tobulinti pedagogų kvalifikaciją. 

Darželis – įstaiga atvira visuomenei. Skatinamas gamtamokslinis švietimas, sveika 

gyvensena, fizinis aktyvumas bei etnokultūrinis ugdymas. 

mailto:rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt
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Lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ – atvira naujovėms, nuolat ieškanti geresnių darbo metodų 

ir formų organizacija, savo veiklos strategiją įgyvendinanti programiniu būdu. Įstaigos pedagogai 

kūrybiškai taiko įvairius būdus ir metodus organizuodami gamtamokslinį vaikų švietimą. Kuriamos 

patrauklios edukacinės aplinkos vaikų patyriminei veiklai, organizuojamos įvairios veiklos 

ekologinio mąstymo formavimui, įgyvendinamas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas 

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Mokausi iš gamtos“. Daug metų vyksta 

sistemingas ir efektingas  sveikatos bei fizinio aktyvumo ugdymas. Igyvendinami projektai „Noriu 

sportuoti“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Dalyvaujama akcijose, konkursuose, kuriuos organizuoja 

Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus visuomenės sveikatos priežiūros biuras. Didelis dėmesys 

skiriamas etnokultūriniam vaikų ugdymui. Per jį vaikai išsamiau susipažįsta su etninės kultūros 

vertybėmis ir reiškiniais, suvokia ir įsisąmonina iš kartos į kartą perduodamą senolių išmintį. Vaikai 

skatinami domėtis savo šeimos ir giminės tradicijomis, bendruomeniniais papročiais, tradiciniais 

amatais ir juos puoselėjančiais žmonėmis, gamtine ir kultūrine aplinka, praeities ir dabarties 

įvykiais, tautos vertybėmis, kitų tautų ir šalių kultūrine įvairove. 

Darželis bendradarbiauja su Vilniaus miesto bei Lietuvos Respublikos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, švietimo, sveikatos, mokslo, sporto, 

teisėsaugos, vaiko teisių ir kitomis institucijomis. 

Lopšelis- darželis „Pagrandukas“ yra puikioje geografinėje padėtyje,  Naujamiesčio   

mikrorajone. Priklauso Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų  

pedagogų metodiniam būreliui „Spindulys“. Darželio pedagogai aktyviai dalyvauja šio būrelio 

organizuojamoje veikloje, dalinasi gerąja patirtimi su kitų ikimokyklinių  įstaigų pedagogais. 

Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, su Lietuvos dailės 

muziejumi, Radvilų rūmais, Signatarų namais, A. Mickevičiaus viešąja biblioteka, MO 

muziejumi, kur ugdytiniams vedamos edukacinės valandėlės, kurių metu  ugdytiniai pradeda geriau 

pažinti lietuvių tautos kultūrą, jos tradicijas, įgyja pirmųjų istorinių žinių apie Vilniaus miestą, 

lavina meninį skonį ir estetinį suvokimą. Taip pat puikiai išnaudojama ir Naujamiesčio 

teritorija – bendradarbiaujama su Vilniaus apskrities vyriausiuoju komisariatu, su Vilniaus 

apskrities priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, su Vilniaus Saugaus miesto mokykla, kur ugdytiniai 

įgyja pažintinės  patirties apie saugų elgesį gatvėje, namuose, buityje – ugdosi sveikos ir saugios 

gyvensenos įgūdžius. Nuolat bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Vilniaus lopšeliu-

darželiu ,,Mažylis“, Vilniaus lopšeliu-darželiu „Šnekutis“, Vilniaus lopšeliu-darželiu „Geniukų 

kalvė“, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu, su Vytauto Didžiojo Švietimo akademija.  

Įstaigos aplinkos pasižymi savitumu. Nedidelėse, bet labai jaukiose Lopšelio-darželio 

teritorijose nuolat tobulinamos patrauklios, funkcionalios vaikų žaidimų aikštelės, kuriamos naujos 

edukacinės aplinkos, žaliosios erdvės. Labai jaukios ir patrauklios, įrengtos laikantis etnokultūrinės 
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stilistikos Lopšelio-darželio vidaus patalpų aplinkos. Nuolat keičiamos vaikų ir pedagogų darbelių 

ekspozicijos grupėse, koridoriuose, languose, lauko aplinkose. 

Vaikų muzikinis ugdymas, fizinio lavinimo valandėlės, dauguma šventinių renginių ir 

pramogų vyksta erdviose salėse, įrengtose panaudojant tautodailės elementus bei liaudies meistrų 

darbus. Įstaiga nuolat siekia, kad kiekviena grupė būtų savita savo aplinka, kiekvienas pedagogas 

turėtų individualų darbo stilių, o įstaiga turėtų savo veidą. 

Rengiant strateginį 2023–2027 metų Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ planą  

vadovautasi: 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ; 

2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu (2022 m.); 

3. Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija; 

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

5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2020–2022 metų strateginiu planu; 

6. Vilniaus miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu;  

7. Vaiko gerovės plėtros 2013–2020 metų strategija; 

8. 2022-11-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

vedėjo įsak. Nr. A15-1462/22(2.1.4-IKU) „Rekomendacijomis mokyklos strateginiam planui 

parengti“; 

9. Vilniaus lopšelio-darželio  „Pagrandukas“ nuostatais (2022);  

10. Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais (2018–2022 m.);  

11. Lopšelio-darželio  veiklos ataskaitomis (2018–2022 m.); 

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

pasiūlymais;  

13. 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. MOKYKLOS STRATEGIJA 

2.1. Vizija  

Besimokanti, inovatyvi, bendradarbiaujanti mokykla, atvira kiekvienam bendruomenės 

nariui  ir visuomenei. 

2.2. Misija 
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Lopšelis-darželis „Pagrandukas“ – ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikianti 

mokykla, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principu siekianti asmenybės ūgties.                                                        

2.3. Vertybės: 

• Emociškai saugūs bendruomenės narių tarpusavio santykiai. 

• Vaikas – mąstanti asmenybė. 

• Bendrais susitarimais grįsta darbo kultūra. 

• Iniciatyvi bendruomenė. 

            2.4. Tikslai ir uždaviniai:   

Tikslai Uždaviniai 

1. Tikslas 

Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui 

pasiekti aukščiausią jam mąstymo 

ir kompetencijų lygį pagal  

individualius gebėjimus, ugdyti 

ateities iššūkiams pasiruošusias 

savarankiškas asmenybes.   

 

1. Uždavinys 

Atlikti atnaujintos priešmokyklinės ugdymo programos 

įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Tobulinti ikimokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.  

2. Uždavinys 

Taikyti įvairius inovatyvius  ugdymo(si) metodus  

formaliose ir neformaliose veiklose siekiant ugdymo(si) 

kokybės. 

3. Uždavinys  

Užtikrinti įtraukųjį įvairių gabumų ir poreikių vaikų ugdymą 

siekiant kiekvieno vaiko  asmeninės pažangos. 

2. Tikslas 

Siekti lopšelio-darželio mokytojų 

motyvacijos, iniciatyvumo, 

profesionalumo   ir visos  

bendruomenės aktyvumo.  

1. Uždavinys 

Skatinti darželio darbuotojus tobulinti kvalifikaciją 

dalinantis patirtimi  bei dalyvaujant kursuose, seminaruose. 

2. Uždavinys 

Skatinti tėvų iniciatyvą įtraukiant juos  į darželio veiklas. 

3. Tikslas 

Kurti  savitą, saugią,  sveiką 

edukacinę ir palankią emocinę 

aplinką, padedančią organizuoti 

sklandų   kiekvieno vaiko ugdymą . 

1. Uždavinys 

Gerinti vaikų ugdymo(si)  sąlygas atnaujinant edukacines 

aplinkas.  

2. Uždavinys 

Siekti bendruomenės sveikos gyvensenos ir fizinio 

aktyvumo skatinimo. 

3. Uždavinys 

Stiprinti vaiko ir visos bendruomenės  emocinę sveikatą. 
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     2.5. Priemonių planas 

1. Tikslas. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui pasiekti aukščiausią jam mąstymo ir kompetencijų lygį pagal poreikius, ugdyti ateities iššūkiams 

pasiruošusias savarankiškas asmenybes.   

Uždaviniai Priemonės Atsakingi vykdytojai Terminai  Ištekliai 

1. Uždavinys 

Atlikti atnaujintos 

priešmokyklinės ugdymo 

programos įgyvendinimo 

stebėseną ir analizę. Tobulinti 

ikimokyklinio ugdymo vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistemą. 

1.1. Priešmokyklinio 

ugdymo planas, jo 

įgyvendinimas. 

Pavaduotojas ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

2023– 2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

1.2. Ugdymo stebėsenos 

planas. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui 

Kasmet Žmogiškieji ištekliai 

1.3. Priešmokyklinio 

ugdymo, ikimokyklinio 

ugdymo veiklų stebėsena, 

analizė. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

1.4. Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas, 

aptarimai su tėvais; 

dalinimasis patirtimi. 

Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

1.5. Pamokėlės  kitaip. Pedagogai 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

200 Eur 

2. Uždavinys 

Taikyti įvairius inovatyvius  

2.1. NEPL metodikos 

taikymas. 

Pedagogai 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

500 Eur 
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ugdymo(si) metodus  formaliose 

ir neformaliose veiklose siekiant 

ugdymo(si) kokybės. 

2.2. Tarptautinė programa  

,,Zipio draugai“. 

Pedagogai 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

200 Eur 

2.3. Sistema ,,Active 

Vilnius“, vaikų poreikių 

tenkinimas. 

Pedagogai, būrelių 

vadovai 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

 

2.4. Steam metodų 

taikymas. 

Pedagogai, partneriai 2023–2027 m. 200 Eur 

2.5. Tradicinių ir 

etnokultūrinių renginių 

organizavimas. 

Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

2023–2027 m. 500 Eur 

3. Uždavinys 

Užtikrinti įtraukųjį įvairių 

gabumų ir poreikių vaikų ugdymą 

siekiant kiekvieno vaiko 

asmeninės pažangos. 

3.1. VGK posėdžių 

organizavimas. 

Pavaduotojas ugdymui, 

VGK grupė 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

3.2. Suburta specialistų 

komanda. 

Direktorius 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

3.3. Bendradarbiavimas su 

Vilniaus PPT. 

Direktorius, 

VGK grupė 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

3.4. Matematikos ir 

lietuvių kalbos olimpiados. 

Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

2023–2027 m. 100 Eur 

2. Tikslas. Siekti lopšelio-darželio mokytojų iniciatyvumo, profesionalumo ir visos bendruomenės aktyvumo.  

1. Uždavinys 

Skatinti darželio darbuotojus 

tobulinti kvalifikaciją dalinantis 

patirtimi  bei dalyvaujant 

1.1. Pedagogų atestacinė 

programa. 

Direktorius 2023–2027 m. 

Kasmet atnaujinama 

Žmogiškieji ištekliai 

 

1.2. Pedagogų tobulėjimo 

poreikių tyrimas ir analizė.  

Pavaduotojas ugdymui, 

įsivertinimo grupė 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 
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kursuose, seminaruose. 1.3. Dalinimasis patirtimi 

konferencijose, 

apsilankius kursuose, 

seminaruose. 

Pedagogai 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

 

1.4. Metodinių leidinių 

(lankstinukų) leidyba. 

Direktorius, pedagogai 2023–2027 m. 

(kasmet po 1 leidinį) 

Žmogiškieji ištekliai 

5 000 Eur 

2. Uždavinys 

Skatinti tėvų iniciatyvą įtraukiant 

juos į darželio veiklas. 

2.1. Įstaigos tarybos, tėvų 

komitetų posėdžiai. 

Direktorius, įstaigos 

tarybos pirmininkas 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

 

2.2. Bendruomenės 

įtraukimas rengiant 

strateginius, metinius, 

viešųjų pirkimų, pusmečio 

planus. 

Direktorius  2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

 

2.3. Tradicinių ir 

etnokultūrinių renginių 

organizavimas. 

Pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

3 000 Eur 

2.4. Bendruomenės 

komunikacija: sistema 

,,Mano dienynas“, įstaigos 

svetainė, Facebook 

paskyra, Messenger 

platforma, uždaros FB 

grupės. 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

3 000 Eur 
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2.5. Apvalaus stalo 

diskusijos su tėvais. 

Direktorius 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

 

3. Tikslas. Kurti savitą saugią, sveiką edukacinę ir palankią emocinę aplinką, padedančią organizuoti sklandų kiekvieno vaiko ugdymą. 

1. Uždavinys 

Gerinti vaikų ugdymo(si)  sąlygas 

atnaujinant edukacines aplinkas. 

1.1. Naujų edukacinių 

aplinkų kūrimas (turimų 

papildymas): sporto 

aikštelės, lauko scenos ir 

kt. ( Beržyno 7a);  naujų 

pavėsinių, pojūčių erdvės, 

šermukšnių alėjos ir kt. 

(Mindaugo 15a). 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2023–2027 m. 20 000 Eur 

1.2. Remontas vidaus 

patalpose  ir lauko 

erdvėse: salės, šeimų 

kambario, grupių lovyčių 

patalpos, durų keitimas 

(Beržyno 7a); durų 

keitimas, koridoriaus, 

įvažiavimo aikštelės, 

saugaus eismo tako  

remontas ir kt. (Mindaugo 

15a). 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2023–2027 m. 40 000 Eur 
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1.2. Vaikų  aprūpinimas 

žaislais, edukacinėmis 

priemonėmis pagal 

amžiaus grupes. 

Pavaduotojas ugdymui 2023–2027 m. 8 000 eur 

2. Uždavinys 

Siekti bendruomenės sveikos 

gyvensenos ir fizinio aktyvumo 

skatinimo. 

2.1. Edukacinės 

valandėlės, 

rekomendacijos 

bendruomenei sveikos 

gyvensenos tema. 

Dietistas 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

 

2.2. Sporto varžybos 

grupėms, šeimoms. 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

200 Eur 

2.3. Dalyvavimas šalies, 

miesto sporto projektuose. 

Neformaliojo ugdymo 

pedagogas 

2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

200 Eur 

3. Uždavinys 

Stiprinti vaiko ir visos 

bendruomenės  emocinę sveikatą. 

3.1. Kursai, seminarai 

pozityvios emocinės 

būsenos tema. 

Pavaduotojas ugdymui 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

500 Eur 

3.2. Diskusijos apie 

bendruomenės emocinę 

būseną. 

Direktorius 2023–2027 m. Žmogiškieji ištekliai 

 

3.3. Tėvų, darbuotojų 

apklausa  apie 

mikroklimatą įstaigoje. 

Įsivertinimo grupė 2023–2027. m Žmogiškieji ištekliai 
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2.6. Tikslo pasiekimo ir uždavinių įgyvendinimo rodikliai 

1.Tikslas. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui pasiekti aukščiausią jam mąstymo ir kompetencijų lygį pagal poreikius, ugdyti ateities iššūkiams pasiruošusias 

savarankiškas asmenybes.   

Uždaviniai Rodikliai Numatomi rezultatai 

2023 metai 2024 metai 2025 metai 2026 metai 2027 metai 

1. Atlikti atnaujintos 

priešmokyklinės ugdymo 

programos įgyvendinimo 

stebėseną ir analizę. 

Tobulinti ikimokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimo 

sistemą. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo rezultatai (mokytojų 

dalinimasis patirtimi) 

 

ne mažiau 2 

pedagogų 

ne mažiau 4 

pedagogų 

ne mažiau 6 

pedagogų 

ne mažiau 8 

pedagogų 

ne mažiau 10 

pedagogų 

Įstaigos  įsivertinimo rezultatai 

(procentinė mokytojų ir tėvų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

atitiktis). 

 

80 proc. 85 proc. 90 proc. 95 proc. 100 proc. 

2. Taikyti įvairius 

inovatyvius  ugdymo(si) 

metodus  formaliose ir 

neformaliose veiklose  

siekiant ugdymo(si) 

kokybės. 

Projektinės veiklos, veiklų 

skaičius.  

Ne mažiau 20 

veiklų, laimėtas 

ne mažiau 1 

projektas 

Ne mažiau 25 

veiklos, laimėtas 

ne mažiau 1 

projektas 

Ne mažiau 30 

veiklų, laimėtas 

ne mažiau 1 

projektas 

Ne mažiau 35 

veiklos, laimėti 

ne mažiau 2 

projektai 

Ne mažiau 40 

veiklų, laimėti ne 

mažiau 2 

projektai 

 

Veiklų su partneriais skaičius. Ne mažiau 2 

veiklos 

Ne mažiau 4 

veiklos 

Ne mažiau 6 

veiklos 

Ne mažiau 8 

veiklos 

Ne mažiau 10 

veiklų 

 

STEAM veiklų skaičius. 

 

Ne mažiau 

1veikla 

Ne mažiau 2 

veiklos 

Ne mažiau 3 

veiklos 

Ne mažiau 4 

veiklos 

Ne mažiau 5 

veiklos 
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Neformalųjį ugdymą lankančių 

vaikų procentinė išraiška. 

 

20 proc. vaikų 25 proc. vaikų 30 proc. vaikų 35 proc. vaikų 40 proc. vaikų 

Pravestų renginių pagal NEPL 

metodiką skaičius. 

Ne mažiau 2 

renginiai 

Ne mažiau 3 

renginiai 

Ne mažiau 4 

renginiai 

Ne mažiau 5 

renginiai 

Ne mažiau 6 

renginiai 

 

Mokytojų apklausa tema ,,Zipio 

draugų“ patirtys, rezultatų 

suvestinė. 

Mokytojų 

nuomone, 

naudinga 

programa, 80 

proc. mokytojų 

Mokytojų 

nuomone, 

naudinga 

programa, 85 

proc. mokytojų 

Mokytojų 

nuomone, 

naudinga 

programa, 90 

proc. mokytojų 

Mokytojų 

nuomone, 

naudinga 

programa, 95  

proc. mokytojų 

Mokytojų 

nuomone, 

naudinga 

programa, 100 

proc. mokytojų 

 

3. Užtikrinti įtraukųjį 

įvairių gabumų ir 

poreikių vaikų ugdymą 

siekiant kiekvieno vaiko  

asmeninės pažangos. 

Vaikų olimpiadų, konkursų 

pagal vaikų poreikius skaičius. 

 

Ne mažiau 2 Ne mažiau 3 Ne mažiau 4 Ne mažiau 5 Ne mažiau 6 

Vaikų švenčių, saviraiškos dienų 

skaičius.  

Ne mažiau  5 Ne mažiau  7 Ne mažiau  9 Ne mažiau  11 Ne mažiau  13 

2. Tikslas. Siekti lopšelio-darželio mokytojų iniciatyvumo, profesionalumo ir visos bendruomenės aktyvumo.  

1. Skatinti darželio 

darbuotojus tobulinti 

kvalifikaciją dalinantis 

patirtimi  bei dalyvaujant 

Atestuotų pedagogų skaičius 1 1 1 2 2 

Pedagogų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose. 

Organizuota ne 

mažiau 2 

seminarų. 

Organizuota ne 

mažiau 3 

seminarų. 

Organizuota ne 

mažiau 4 

seminarų. 

Organizuota ne 

mažiau 5 

seminarų. 

Organizuota ne 

mažiau 6 

seminarų. 
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kursuose, seminaruose. 

 

Visi darbuotojai bus įvaldę  

informacines technologijas. 

 

80 proc. 85 proc. 90 proc. 95 proc. 100proc. 

Pedagogų skaitytų pranešimų, 

parašytų straipsnių darželio 

svetainėje skaičius. 

Ne mažiau 6 

pranešimai,  ne 

mažiau 3 

straipsnių 

Ne mažiau 7 

pranešimai,  ne 

mažiau 4 

straipsnių 

Ne mažiau 8 

pranešimai,  ne  

mažiau 5 

straipsnių 

Ne mažiau 9 

pranešimai,  

nemažiau 6 

straipsnių 

Ne mažiau 10 

pranešimai, 

  nemažiau 7 

straipsnių 

 

2. Skatinti tėvų 

iniciatyvą įtraukiant juos  

į darželio veiklas. 

Bendruomenės narių iniciatyvų 

skaičius ir jų svarba vaikų 

ugdymui (metinė ataskaita). 

 

 Ne mažiau 1 Ne mažiau 2 Ne mažiau 3 Ne mažiau 4 Ne mažiau 5 

Padėkų tėvams už aktyvias 

skaičius.  

 

Ne mažiau 5 Ne mažiau 7 Ne mažiau 9 Ne mažiau 11 Ne mažiau 13 

3. Tikslas. Kurti savitą saugią, sveiką edukacinę ir palankią emocinę aplinką, padedančią organizuoti sklandų kiekvieno vaiko ugdymą. 

1. Gerinti vaikų 

ugdymo(si)  sąlygas 

atnaujinant edukacines 

aplinkas. 

Remontuotų, renovuotų ir 

atnaujintų objektų skaičius.  

 

Ne mažiau 2 Ne mažiau 3 Ne mažiau 4 Ne mažiau 5 Ne mažiau 6 

Naujai įrengtų objektų, aplinkų  

skaičius: pojūčių oazė, lauko 

klasės, pavėsinės, gėlynai, 

spanguolynas ir kt. 

Ne mažiau 2 Ne mažiau 3 Ne mažiau 4 Ne mažiau 5 Ne mažiau 6 

Atliktų tyrimų, anketavimų Ne mažiau 1 Ne mažiau 1 Ne mažiau 1 Ne mažiau 1 Ne mažiau 1 
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skaičius dėl poreikio kurti 

edukacines aplinkas. 

2. Siekti bendruomenės 

sveikos gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo 

skatinimo. 

Organizuotų renginių, projektų 

apie sveiką gyvenseną, fizinį 

aktyvumą skaičius; juose 

dalyvavusių bendruomenės narių 

procentinė išraiška.  

 

Ne mažiau 1, 

20 proc. 

bendruomenės 

narių 

 

Ne mažiau 2, 

25 proc. 

bendruomenės 

narių 

Ne mažiau 3, 

25 proc. 

bendruomenės 

narių 

Ne mažiau 4, 

30 proc. 

bendruomenės 

narių  

Ne mažiau 4, 

35 proc. 

bendruomenės 

narių  

Reginiuose dalyvavusių 

bendruomenės narių procentinė 

išraiška.  

 

20 proc. 

bendruomenės 

narių 

25 proc. 

bendruomenės 

narių 

25 proc. 

bendruomenės 

narių 

30 proc. 

bendruomenės 

narių 

35 proc. 

bendruomenės 

narių 

3. Stiprinti vaiko ir visos 

bendruomenės  emocinę 

sveikatą. 

,,Zipio draugai“ programos 

veiklų skaičius. 

 

Ne mažiau 2 Ne mažiau 3 Ne mažiau 4 Ne mažiau 5 Ne mažiau 6 

Bendruomenės įsivertinimo 

svarbiausi aspektai 

(bendruomenės emocinė būsena 

yra gera, procentais). 

 

50 proc. 60 proc. 70 proc. 80proc. 90 proc. 
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3. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

              Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenai yra sudaroma darbo grupė, kuri patvirtinama direktoriaus įsakymu. Strateginio plano stebėsena 

atliekama viso proceso metu ir visais lygiais, ne rečiau, kaip vieną kartą į metus. 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. Strateginio plano stebėsenos komanda posėdžiauja du kartus per metus. 

Kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki sausio 31 d.  praeitų metų veiklos analizė pateikiama Lopšelio-darželio Tarybai ir skelbiama viešai.  Analizės 

duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos grupės sudarytoje lentelėje.  

 

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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4. PRIEDAI 

4.1. 2018– 2022 m. strateginio plano įgyvendinimo rezultatų apžvalga. 

1. Tikslas: Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką ugdymą. 

1.1. Uždavinys: 

1.1.1. atlikta atnaujintos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo(si) programos „Pagrandukas“ įgyvendinimo stebėsena ir analizė, patobulinta vaikų 

pasiekimų ir pažangos analizė, sukurtos grupių uždaros FB grupės, kuriose tėvai gavo informaciją apie ugdomąsias veiklas, renginius, 2018 m.; 

1.1.2. siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, atliktas srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ veiklos rodiklio „Ugdymo(si) proceso kokybė“ 

įsivertinimas, kuriame dalyvavo įstaigos pedagogai ir tėvai. Apklausos rezultatai parodė, kad  įstaiga turi užtikrinti tėvų švietimą apie vaiko 

ugdymo svarbą šeimoje ir jo įtaką vaiko pasiekimams ir daromai  pažangai, 2019 m.; 

1.1.3. dėl prasidėjusios Covid-19 pandemijos įstaigoje buvo pradėtas nuotolinis vaikų ugdymas. Nuotolinis ugdymas vyko pagal Vilniaus lopšelio-

darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-21 patvirtintą Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuotolinio 

ugdymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašą. Nuotolinis ugdymas(is) mūsų įstaigoje organizuotas naudojantis tėvų el. paštais, 

Facebook, Messenger, Viber, Zoom, Padlet platformomis, Google aplinkose. Taip pat darželio internetinėje svetainėje buvo sukurta atskira skiltis 

„Nuotolinis ugdymas“, kurioje pateikiamos įvairios nuorodos tėvams, ugdant visas 5 vaikų ugdymo kompetencijas. Siekiant užtikrinti vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo kokybę bei aktyvų tėvų dalyvavimą vertinant vaikų pasiekimus parengtas Vilniaus lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu  Nr. 

V-24. Kad užtikrinti efektyvesnę ir patrauklesnę informacijos sklaidą apie įstaigos vykdomą ugdymo procesą bei kitą veiklą, bendradarbiaujant 

su UAB „Saugma“ 2020 m. birželio mėn. buvo atnaujinta Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ internetinė svetainė. 2020 m. spalio 14 d. 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-79  papildytas  „Nuotolinio darbo ir ugdymo(si) tvarkos aprašas (papildyta 

redakcija). Nuo 2020 m.  rugsėjo 1 d. įdiegta sistema „Mano dienynas“, kuri skirta ugdymo planų, ataskaitų pateikimui, vidinei komunikacijai ir 

bendravimui su tėvais bei vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimui, 2020 m.; 

1.1.4. siekiant užtikrinti efektyvesnį ir įdomesnį ikimokyklinį ugdymą jį papildė praktinių veiklų vadovas ikimokyklinio ugdymo mokytojui „Ikimo.lt“. 

Ugdant vaikus  5-iose ikimokyklinio ugdymo grupėse taikomas Naratyvinio (NEPL) žaidimo metodas. Ugdymas nuolat praturtinamas 
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organizuojant veiklas įvairiose edukacinėse aplinkose-parkuose, skveruose, muziejuose. Siekiant išsiaiškinti  vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo kokybę bei aktyvų tėvų dalyvavimą vertinant vaikų pasiekimus, 2021 m. kovo–gegužės mėnesiais atliktas veiklos srities „Rezultatai“. 

Tema: „Pasiekimai ir pažanga“ bei veiklos srities „Ugdymas ir vaikų patirtys“. Tema: „Vertinimas ugdant“ įsivertinimas. Buvo atliktos mokytojų 

ir tėvų apklausos, el. dienyno stebėsena, vaikų asmeninės pažangos įvertinimo dokumentų analizė. Siekiant palengvinti mokytojų ir tėvų darbą 

vykdant įvairias veiklas nuotoliniu būdu, lopšelis-darželis „Pagrandukas“ išleido metodinį leidinį „Užduotys mažiems ir dideliems“. Leidinyje 

pateiktos šalies pedagogų, specialistų idėjos veikloms vykdyti, nesudėtingos užduotys įvairiomis temomis  2–7 metų vaikams. Pateiktos 

integruotos užduotys, skirtos  kryptingai lavinti vaiko kūrybinius, kalbinius bei smulkiosios motorikos gebėjimus.  Parengtas ir laimėtas Vilniaus 

miesto savivaldybės Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Mokausi iš gamtos“. Laimėta III-a vieta Vilniaus mieste Žaliųjų 

edukacinių erdvių kūrimo konkurse. Parengtas ir laimėtas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas sveikatingumo projektas „Noriu 

sportuoti“. Organizuotos edukacinės išvykos į Baltijos futbolo akademijos stadioną. Plėtojama lopšelio-darželio bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais sistema. Papildyta lopšelyje-darželyje su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais dirbančiųjų komanda. Su šiais vaikais dirba 

ne tik  logopedas,  bet ir socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Sistemos ,,Mano dienynas‘‘ 

dėka pagerėjo komunikacija su tėvais mokytojais, 2021 m.; 

1.1.5. siekiant išsiaiškinti veiklos srities „Ugdymo(si) aplinka“ stipriąsias ir silpnąsias puses, 2022 m. kovo–gegužės mėn. buvo atliktas šios srities 

įsivertinimas, kurio metu išaiškėjo, kad ugdymas organizuojamas taip, kad atitiktų vaikų patirtį, sugebėjimus ir polinkius, mokytojai  džiaugiasi 

savo darbu su vaikais ir tėvais, vaikai jaučiasi darželyje saugūs ir laimingi, aplinka turtinga įvairių socialinių sąveikų: kuriami šilti 

bendradarbiavimu grįsti vaikų, mokytojų, specialistų, tėvų santykiai. Ugdant vaikus  ikimokyklinio ugdymo grupėse ir toliau taikomas 

Naratyvinio (NEPL) žaidimo metodas. Ugdymas nuolat praturtinamas organizuojant veiklas įvairiose edukacinėse aplinkose-parkuose, 

skveruose, muziejuose. Parengtas ir antrus metus iš eilės laimėtas Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas 

„Mokausi iš gamtos“.  Parengtas ir išleistas metodinis leidinys pedagogams „Vaikų tyrinėjimų paslaptys“. Parengtas ir  antrus metus laimėtas 

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas sveikatingumo projektas „Noriu sportuoti“. Įstaiga dalyvavo respublikiniame sporto projekte 

„Lietuvos Mažųjų žaidynės 2022“. Taip pat ir toliau puoselėjamos sveikatingumo idėjos įgyvendinant respublikinį projektą „Sveikata visus 

metus 2022“; 
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1.2. Uždavinys: 

1.2.1. siekiant užtikrinti ugdymo kokybę integruojant inovatyvias technologijas į kasdienį ugdymą(si), įsigyti 3 papildomi kompiuteriai ir projektorius 

su ekranu, 2018 m.; 

1.2.2. siekiant užtikrinti ugdymo kokybę įsigyta: 1 kompiuteris, 2 monitoriai, 4 klaviatūros, 17 atmintukų,  6 pelės. 2019 m.; 

1.2.3. gerinant ugdymo kokybę integruojant kūrybiškus ugdymo metodus, skatinančius vaikus spręsti problemas, lavinti vaizduotę, įsigyta: 1 

nešiojamas kompiuteris, 2 spalvoti spausdintuvai, 20 laikmenų, 5 pelės, programinė įranga Office 365, 2020 m.; 

1.2.4. pasitelkiant IT, kryptingai ir efektyviai organizuoti ugdymo(si) procesui, įsigyta: maršrutizatoriai, šakotuvai, programinė įranga Office 365, 

antivirusinės licencijos 16 vnt. Iš Vilniaus miesto savivaldybės gauta: 2 kompiuteriai (su krepšiu, optine pele ir išoriniu įrenginiu),  2 laminavimo 

aparatai. Įsigytos kameros kompiuteriams, 2021 m.; 

1.2.5. siekiant užtikrinti ugdymo kokybę integruojant inovatyvias technologijas atnaujinta grupių kompiuterinė bazė, įsigyti 6 kompiuteriai,  2 

interaktyvūs ekranai, įrengti 2 sensoriniai kambariai su jiems skirtomis sensorinėmis priemonėmis: saulės sistemomis, šviečiančiais stalais, 

medūzų akvariumais, lavos lempomis, begalybės veidrodžiais, sėdmaišiais. 2022 m.                                                                                                                                                        

1.3. Uždavinys: 

1.3.1. įgyvendintas sveikatingumo projektas „Aš saugus, kai žinau...“, tautos kultūros puoselėjimo projektas „Lietuviais esame mes gimę...“. Aktyviai     

            bendradarbiauta su Lietuvos Nacionaliniu muziejumi, su Radvilų rūmais, su Lietuvos Dailės muziejumi, ugdytiniai aktyviai dalyvavo šių muziejų   

            parengtose edukacinėse veiklose. Bendradarbiauta su A. Mickevičiaus bibliotekos vaikų literatūros skyriumi, organizuoti bendri renginiai     

            „Poezijos pavasaris“,  V. Palčinskaitės knygos „Eilėraščiai iš namų“ pristatymas, 2018 m.; 

įgyvendinamas aplinkosaugos „Aš - kūrėjas“  ir  tęsiamas  tautos kultūros puoselėjimo projektas „Lietuviais esame mes gimę...“. Organizuota 

respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Gamtos gudrybės“, skirta pasaulinei Žemės ir 

Vandens dienai. Šios konferencijos vienas iš tikslų –  tobulinti pedagogų gamtamokslinę/aplinkosauginę kompetencijas, taikant inovatyvius, 

aktyvius, kūrybiškus mokymo metodus bei priemones, dalintis gerąją patirtimi kaip efektyvia ir labai informatyvia profesinės kompetencijos 

kėlimo forma.  Konferencijoje pristatyta 17 žodinių ir 16 stendinių pranešimų apie  įvairaus amžiaus vaikų ekologinį sąmoningumą plėtojančias 

veiklas, apie metodus ir būdus, padedančius ugdyti vaikų supratimą apie mus supančią gyvąją ir negyvąją gamtą, apie patyriminį mokymąsi 
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pažįstant gamtą ir t.t. Konferencijoje dalyvavo 63 dalyviai iš įvairių Vilniaus miesto bei respublikos ugdymo įstaigų. Plėtojama lopšelio-darželio 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sistema,  2019 m.; 

1.3.2. tęsiamas sveikatingumo projektas „Saugus ir sveikas vaikas“, į kurį integruotos ir nacionalinio projekto „Sveikatiada“ veiklos.  2020 m. gegužės 

mėn. laimėtas Vilniaus savivaldybės finansuojamas projektas „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“. 2020 m. liepos 

10 d. pasirašyta sutartis su Vilniaus švietimo pažangos centru Nr. VŠPC-33-TD.  Šiame projekte dalyvavo  2  Lopšelio-darželio grupės. 

Mokytojai dalinosi savo gerąja darbo patirtimi – skaitė pranešimus Vilniaus miesto ir šalies pedagogams įvairiose nuotolinėse konferencijose, 

2020 m.;  

1.3.3. parengtas ir laimėtas Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Mokausi iš gamtos“. Organizuota Vilniaus 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų praktinė-metodinė konferencija „Teatras gamtoje“, kurioje dalyvavo pedagogai iš 45 Vilniaus 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Skaityta 10 pranešimų. Laimėta III-a vieta Vilniaus mieste Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo konkurse. 

Parengtas ir laimėtas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas  sveikatingumo projektas „Noriu sportuoti“. Organizuotos edukacinės išvykos į 

Baltijos futbolo akademijos stadioną. Lopšelis-darželis kartu su Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos 

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu organizavo Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo 

įstaigų fotografijų konkursą „Žiemos raštai“. Bendradarbiaujant  su  Vilniaus Atliekų tvarkymo centru, kuris organizuoja aplinkosauginį  projektą 

„Mes rūšiuojam“, kuriuo siekiama ir toliau mokyti švietimo įstaigų auklėtinius, jų artimuosius, bendruomenes rūšiuoti elektronikos įrangos ir 

elektros, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas, įstaiga rinko elektronikos ir baterijų atliekas. Tęsiama bendruomenės akcija  „Kamštelių 

vajus“, kuri padėjo sukaupti didžiulį kiekį įvairių spalvų ir dydžių kamštelių, kurie jau pavirto antra puikia kūrybine instaliacija ant vienos iš 

lauko pavėsinių sienos. Akcija sėkmingai tęsiama toliau. Įrengta ir  atidaryta  nauja sporto aikštelė darželio kieme. Siekiant ugdyti vaikų 

pilietiškumą pažįstant savo miestą Vilnių, Lopšelio-darželio mokytojai kartu su ugdytiniais  jau antrus metus prisijungė prie Vilniaus švietimo 

pažangos centro organizuojamo projekto „Patirk Vilnių“.  Tęsiamas akcijos „Visas darželis skaito“ įgyvendinimas. Kiekvieną mėnesį numatoma 

viena diena, kai visa darželio bendruomenė vienu metu skaito knygas pasirinkta tema, 2021 m.; 

1.3.4. parengtas ir laimėtas Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Mokausi iš gamtos“.  Sukurtos naujos  

žaliosios edukacinės erdvės  darželio aplinkoje. Organizuota Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
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ugdymo įstaigų nuotraukų konkursas „Naujamiesčio kraštovaizdžio spalvos“. Organizuota Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įtaigų pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Gamta Žaidžia“. Išleistas metodinis leidinys 

pedagogams „Vaikų tyrinėjimų paslaptys“. Dalyvauta LTOK ir RIUKKPA organizuotame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022 m.“. 

Tęsiama bendruomenės akcija  „Kamštelių vajus“, kuri padėjo sukaupti didžiulį kiekį įvairių spalvų ir dydžių kamštelių, kurie jau pavirto antra 

puikia kūrybine instaliacija ant  dar vienos iš lauko pavėsinių sienos. Organizuota edukacinė mokytojų išvyka į Molėtų Technikos muziejų bei 

Liaudies amatų centrą, 2022 m.  

Išvada. Tikslas įgyvendintas. 

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

panaudojimu veiklos kokybei gerinti. 

2.1. Uždavinys: 

2.1.1. mokytojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, buvo kviečiami lektoriai ir į įstaigą; 

2.1.2. siekiant kelti profesinę kvalifikaciją apie vaikų, turinčių įvairių raidos sutrikimų (autizmo spektro sutikimai, Aspergerio, Dauno sindromas), 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, elgesio ir emocijų sutrikimų ir pan., įstaigoje paskaitą pedagogams „Ypatingos pagalbos reikalaujantis vaikas“ 

skaitė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas. Inicijuotas įstaigos dalyvavimas Europos socialinio fondo finansuojamame 

projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Įstaigos pedagogams ir švietimo pagalbos 

specialistams organizuotos paskaitos tema: „Smurto prevencija: kaip padėti vaikams apsisaugoti nuo smurto“, „Konfliktų valdymas“, „Pagalba 

vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimą“,  „Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais“. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaiko 

gerovės komisijos nariams ir vadovams bei jų pavaduotojams paskaita tema: „Vaiko gerovės komisijos veiklos gerinimas“. 3 mokytojai studijavo 

Vilniaus kolegijoje, 2 mokytojai studijavo Vilniaus universitete ir siekė įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją, 2019 m.; 

2.1.3. siekiant gerinti  Lopšelio-darželio bendruomenės mikroklimatą, parengtas ir direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtintas 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenės mikroklimato gerinimo planas, kuris yra suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi. Kolektyvo sutelktumui, suderinus su Pedagogine psichologine tarnyba, organizuoti teoriniai 

praktiniai 8 ak. val. seminarai tema: „Ikimokyklinių įstaigų pedagogų emocinio raštingumo svarba vaikų ugdymo procese“. Taip pat visi 
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mokytojai išklausė ir atliko praktines užduotis mokymuose „Streso valdymas ir sveikata“, „Efektyvus bendravimas“, „Pokyčių ugdymo 

organizacijoje valdymas, darbuotojų motyvavimas“. Vadovai kėlė kvalifikaciją nuotoliniuose mokymuose „Personalo valdymo strategija 

mokykloje“.  3 mokytojai studijavo Vilniaus kolegijoje ir siekė įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją, 2020 m.;  

2.1.4. siekiant gerinti įstaigos psichologinį klimatą bei lavinti pozityvios komunikacijos įgūdžius įstaigos bendruomenei buvo organizuotas 8 ak. val. 

teorinis praktinis seminaras „Organizacijos kultūros formavimas siekiant pozityvios komunikacijos (bendravimo ir bendradarbiavimo) ir 

sklandaus vaikų pažangos vertinimo“. Buvo atliktas tyrimas „Bendruomenės mikroklimatas ir saugumas“, kurio rezultatai atskleidė, kad 

mokytojai per mažai dalyvauja bendruomenės veikloje, reikalinga organizuoti pokalbius, apvaliojo stalo diskusijas mokytojams ir darbuotojams, 

kad jie jaustų mažiau įtampos ir streso bendraudami su tėvais ir tarpusavyje. Buvo atliktas įstaigos psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo 

vertinimas, kuriuo  remiantis buvo sudarytas  įstaigos psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo mažinimo prevencijos priemonių planas ir 

parengti  dokumentai. Įstaigos vadovai  kėlė kvalifikaciją seminare „Organizacijos mikroklimato valdymas“ VšĮ „Mokymosi mokykla“. 1 

mokytojas studijavo Vilniaus kolegijoje ir siekė įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją, 2021 m.; 

2.1.5. siekiant tobulinti mokytojų kompetencijas organizuojant įtraukųjį ugdymą, visi įstaigos mokytojai kėlė kvalifikaciją praktinėje konferencijoje 

„Įtraukusis darželis“, seminare „Įtraukusis ugdymas“. Siekiant kokybiško ugdymo mokytojams buvo organizuotas seminaras „Vaikų, turinčių 

elgesio sunkumų atpažinimo požymiai, ugdymas ir nusiraminimo veiklos gamtoje“, kurį vedė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorės. 

Tobulinant (NEPL) Naratyvinio žaidimo metodo taikymą ugdyme, visi mokytojai kėlė kvalifikaciją Naratyvinio žaidimo konferencijoje „Kai 

mokytojai žaidžia: kurti draugystės pasaulį“, kurią organizavo Vilniaus Švietimo Pažangos centras. Siekiant gerinti Lopšelio-darželio 

bendruomenės mikroklimatą buvo organizuotas seminaras „Empatijos ugdymas“, 2022 m. 

2.2. Uždavinys: 

2.2.1. administracinis personalas geba naudotis šiuolaikinėmis komunikavimo priemonėmis. Mokytojai naudoja informacines technologijas savo 

pedagoginėje veikloje. Įdiegta el. sistema „Mano dienynas“, kuria naudojasi visi mokytojai planuodami vaikų veiklą, vertindami vaikų 

pasiekimus ir pažangą, komunikuodami su tėvais. Mokytojai ruošdamiesi ugdymo veikloms geba naudotis įvairiomis platformomis. Tai turi 

įtakos ir kokybiško ugdymo organizavimui; 
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2.3. Uždavinys: 

2.3.1. kiekvienais metais vyko darbuotojų veiklos įsivertinimas. Visi įstaigos darbuotojai įsivertino savo veiklą, pildydami metinių užduočių 

įgyvendinimo lenteles bei aptarė savo užduotis su kuruojančiu pavaduotoju ir įstaigos vadovu. Gegužės mėn.  mokytojai savo įvykdytas užduotis 

aprašė Savianalizės lentelėse ir savo pasiektus rezultatus aptarė metiniame pokalbyje su įstaigos vadovu, numatė kitų metų metines veiklos 

užduotis bei tobulintinas kompetencijas. 

Išvada. Tikslas įgyvendintas. 

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

3.1. Uždavinys: 

3.1.1. penkerių metų laikotarpyje buvo patvirtinti šie Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ dokumentai: 1. Smurto ir patyčių prevencijos, 

intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas; 2. Vaiko asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentas. Siekiant užtikrinti vaikų, 

tėvų ir darbuotojų asmens duomenų apsaugą, Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ 2020 m. pasirašė sutartį su MB „Veiklos  sprendimai“, 

pagal kurią asmens duomenų tvarkytojas yra duomenų apsaugos pareigūnas MB „Veiklos  sprendimai“ ir patvirtintos šios Vilniaus lopšelio-

darželio tvarkos: 1. Asmens duomenų tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas; 2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės; 3. Vaikų ir 

tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės; 4.Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės; 5. Reagavimo į asmens 

duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas. Tęsiamas tarptautinės prevencinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas; tęsiamas 

dalyvavimas kampanijoje „BE PARTYČIŲ“, švenčiamos Tolerancijos, Draugo dienos. Skaitomos paskaitos ir seminarai pedagogams, tėvams 

apie patyčias, netinkamą vaikų elgesį, smurtą, ryšių su vaikais stiprinimą ir emocinio lankstumo ugdymą, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo  

skatinimą, vaikų pažinimo smalsumą.    

3.2. Uždavinys: 

3.2.1. atlikti  grupių  sanitarinių mazgų remontai. Kasmet  buvo atlikti grupių ugdymo patalpų kosmetiniai remontai, atnaujinti grupių vaikų baldai, 

languose sumontuoti roletai. Atnaujintos lauko vaikų žaidimų aikštelės naujais įrenginiais. Pagerintos vaikų maitinimo sąlygos – įsigytos 

konvekcinės krosnelės, 3 pramoniniai šaldytuvai, 1 šaldiklis. Įrengta virtuvės ventiliacija, darželyje įrengta natūralaus vėdinimo sistema, 

atnaujinta virtuvės įranga, atnaujintos grupių virtuvėlės ir jų įranga. Virtuvėje įrengti kondicionieriai, atnaujinta Lopšelio-darželio natūralaus  



24 

 

vėdinimo sistema. Grupėse, virtuvėje sumontuotos pakabinamos lubos. Įdiegta  lopšelio-darželio „Pagrandukas“ elektroninė praėjimo kontrolės 

sistema. Kiekvienais metais grupės papildomos naujais ugdomaisiais žaidimais ir žaislais.  Įsigyti 2 interaktyvūs ekranai. Dalyvauta projekte 

„Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms”.  Įsigyta vaizdo kamera JVC, sėdimų baldų komplektas, mediko kabinetas ir 

mediko lagaminas teatras ant ratukų. Įsigytos naujos ugdomosios priemonės logopedų kabinetams. Įrengti sensoriniai kampeliai vaikams. 

Puoselėjant estetinę aplinką ir žaliąsias erdves Lopšelio-darželio teritorijoje įrengti nauji želdynai ir žaliosios edukacinės aplinkos, sporto 

aikštelė, sumontuotos supynės, atnaujintos smėliadėžės ir smėlis jose, atliktas pavėsinių kosmetinis remontas, pagaminti įstaigos reklaminiai  ir 

edukaciniai tentai, atnaujinti įstaigos pastato lauko įėjimai. Įrengta nauja lietaus nuvedimo sistema. Atliktas įstaigos ventiliacijos šachtų 

remontas. Atnaujinta elektros instaliacija.  

Išvada. Planuotas tikslas pasiektas. 

 4.2. Vidaus analizė. 

Eil. 

nr. 

Veiklos sritys Duomenys ir pokytis 

1. Vaikų pasiekimai ir pažanga Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, nuolat tobulinama vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistema. Vaikų pasiekimai ir pažanga vykdoma pagal Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 

Ikimokyklinio  ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. Vaikai vertinami 2 kartus per 

metus ir atliekama pedagogų ir tėvų vertinimo atitikties analizė. Vaikų gebėjimų įvertinimas 

grindžiamas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš įvairių šaltinių kaupimu ir apibendrinimu.  

Tėvai  periodiškai  supažindinami  su vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo rodikliais, aptaria  ir 

analizuoja juos individualių konsultacijų su grupės pedagogais metu 2 kartus per  mokslo metus. 

Organizuojamas personalizuotas ugdymas atitinkantis kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.  

Užtikrinama švietimo pagalba, lygios galimybės ir ugdymosi prieinamumas įgyvendinant  įtraukiojo 

ugdymo  nuostatas ir uždavinius. Vaikų pasiekimų ir pažangos sistema  bus peržiūrima ir atnaujinama  

1 kartą metuose. 
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2. Ugdymo turinys ir organizavimas Ugdymas organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Pagrandukas“ ir tarptautinę 

prevencinę programą „Zipio draugai“, ugdymo procese plačiai taikomas (NEPL) Naratyvinio žaidimo 

metodas, o reorganizavus įstaigą, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ugdymas organizuojamas ir pagal 

atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Bus atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 

programa „Pagrandukas“. 

Orientuojantis į individualius vaikų poreikius organizuojama švietimo pagalba, ruošiamasi 

įtraukiąjam ugdymui. Buriama švietimo pagalbos komanda, įgalintas įtraukusis ugdymas. 

Vykdomas neformalus vaikų ugdymas pagal sistemą „Active Vilnius“. Darželyje bus tęsiamas   

neformalaus ugdymo organizavimas pagal sistemą „Active Vilnius“. Lopšelyje-darželyje 

„Pagrandukas“ vykdomi projektai: Aplinkosauginio švietimo projektas „Mokausi iš gamtos“, „Mes 

rūšiuojam“,  sveikatingumo ir sporto  projektai: „Noriu sportuoti“  ir „Sveikata visus metus 2022“, 

„Lietuvos Mažųjų žaidynės“, „Sveikatiada“.   

3. Ugdymo (si) aplinkos  Siekiant užtikrinti emocinę aplinką, parengti Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ dokumentai: 

1. Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas; 2. Vaiko 

asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentas, Darbo tvarkos taisyklės, Darbuotojų 

bendradarbiavimo ir etikos taisyklės, Lygių galimybių tvarka, Darbuotojų saugios aplinkos aprašas, 

Psichologinio smurto ir mobingo politika, Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos 

aprašas, Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika.  Vieną kartą metuose atliekami tyrimai smurto 

ir patyčių mastui lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ išaiškinti. 1 per metus organizuoti seminarus, 

mokymus, paskaitas mokytojams ir tėvams smurto ir patyčių prevencijai. Tęsiamas tarptautinės 

programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas, dalyvavimas kampanijoje „BE PATYČIŲ“, Tolerancijos 

ir Draugo dienos minėjimas. 

Pastatas ir aplinka  reikalaujantys nuolatinės priežiūros ir remonto. Būtinas kai kurių įstaigos patalpų  
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renovavimas ir  modernizavimas. Nėra sporto salės. Lauko žaidimų aikštelių pavėsinės reikalauja 

renovacijos. Ieškoti galimybių įsijungti į  ES finansuojamus projektus. Užmegzti ryšius su privataus ir 

viešojo kapitalo partneriais. 

Lopšelyje-darželyje nuolat kuriamos ir atnaujinamos žaliosios edukacinės erdvės, sporto erdvės, 

sensoriniai kampeliai, kūrybinės dirbtuvės, įrengtas darbuotojų kambarys. Pokytis – pastato ir 

aplinkos pritaikymas skirtingų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

4. Lyderystė ir vadyba Lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“ vadovauja 1 direktorius, po įstaigos reorganizavimo – 2 

pavaduotojai ugdymui,  2 pavaduotojai ūkio reikalams. 

Įstaigos savivaldą sudaro: Įstaigos taryba, Pedagogų taryba ir grupių Tėvų komitetai. Visa įstaigos 

bendruomenė kartu kuria veiklos organizavimo kultūrą tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaudama. 

Vykdomas komandinis darbas, sudarytos darbo grupės ir komisijos, kurios sąveikaudamos  

tarpusavyje, organizacijoje įgalina visas veiklos sritis. Tai teigiamai veikia organizacijos 

rezultatus/darbą.  

Darbuotojai kartu su vadovais džiaugiasi savo pasiekimais ir įveikia nesėkmes, priima naujus iššūkius 

kaip kelią į tobulėjimą, pasitiki savo jėgomis. Darželyje vienodas dėmesys skiriamas visų darbuotojų 

asmens kompetencijų ugdymui(si). Vadovams svarbu darbuotojų ir vaikų savijauta, 

bendruomeniškumas (narystė, vienybė, dalijimasis, rūpinimasis kitais, pagalba, įsipareigojimai), 

savivalda (tarimasis, susitarimų vykdymas).  

Nuolat bendradarbiaujama su tėvais, rengiami bendri susirinkimai, šventės, pramogos, mokymai, 

diskusijos. Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: VŠĮ „Vaiko labui“, Vilniaus saugaus miesto  

mokykla, Lietuvos Nacionalinis muziejus, Lietuvos Dailės muziejus, Meno pažinimo centras, 

Vilniaus apskrities visuomenės sveikatos biuras, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Vytauto 

Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Vilniaus Švietimo pažangos centras, Vilniaus m. VPK  2-
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asis policijos komisariatas, prevencijos poskyris, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Vilniaus lopšeliai-darželiai: „Mažylis“, „Šnekutis“, „Geniukų 

kalvė“. Organizuojamos edukacinės išvykos,  šventės, parodos, konkursai, projektai.  

Numatoma plėsti socialinių partnerių ratą, plėsti bendradarbiavimą su socialines paslaugas 

teikiančiomis institucijomis. 

5. Žmogiškieji ištekliai Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. įstaigoje dirbo 14 mokytojų ir 2 švietimo pagalbos specialistai. Po 

įstaigos reorganizacijos nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 

sudėtis keitėsi. Šiuo metu dirba 27 mokytojai ir 4 švietimo pagalbos specialistai. Mokytojų kaita 

nežymi. Nepilnai suformuota švietimo pagalbos specialistų komanda. Reikalingas specialusis 

pedagogas ir psichologas.  

Pedagoginio personalo kvalifikacija: mokytojai – 10, vyresnieji mokytojai – 10, mokytojai 

metodininkai – 9, ekspertas – 1. Mokytojai skatinami  kelti kvalifikacines kategorijas į aukštesnes . 

Techninis  personalas: 34 asmenys. 

Administracija, mokytojai, techninis personalas nuolat kelia kvalifikaciją mokymuose, kursuose, 

seminaruose. Mokytojai kelia kvalifikaciją dalindamiesi gerąja darbo patirtimi su kitais Vilniaus 

miesto, šalies mokytojais, rodydami atviras veiklas, skaitydami pranešimus konferencijose, 

seminaruose. Pokytis – kelti  techninio personalo kvalifikaciją.  

6. Materialinių ir finansinių išteklių 

valdymas 

Lopšelis-darželis yra finansiškai nesavarankiškas, ištekliai naudojami pagal steigėjo patvirtintas 

biudžeto programos sąmatas. Bendruomenė nuolat informuojama apie finansinę darželio būklę. 2 

kartus per metus bendruomenei teikiamos finansinės ataskaitos. Išorės lėšos pritraukiamos rengiant 

edukacinius projektus bei teikiant projektus remonto darbams Vilniaus m. savivaldybei. 

Kaupiamos tėvų ir darbuotojų 1,2% labdaros/paramos fondo pajamų mokesčio lėšos, labdaros 

paramos fondo lėšos panaudojamos Darželio tarybos sprendimu. 
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Buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais įstatymais ir norminiais 

aktais. Buhalterija centralizuota – BĮ „Skaitlis“. Vykdomi viešieji pirkimai pagal metinį Viešųjų 

pirkimų planą.  
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4.3. SSGG  ANALIZĖ 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Vaiko saugumui ir sveikatai teikiamas  

prioritetas, nuolat ieškoma naujų įgyvendinimo 

priemonių (projektai, seminarai, praktinės veiklos, 

edukacinės išvykos, ekskursijos ir t.t.).  

2. Puoselėjamas darželio įvaizdis, etnokultūros ir   

tautos kultūros tradicijos. 

3. Kuriama estetiška ir saugi, ugdanti vaiką 

edukacinė gamtamokslinė aplinka.  

4. Darželis atviras naujovėms ir pokyčiams. 

5. Įstaigoje dirba ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, kurie kūrybingai ir sėkmingai 

įgyvendina ugdymo programas ir projektus, 

užtikrinančius vaikų ugdymosi pažangą. Ugdymas 

diferencijuojamas ir individualizuojamas, 

diegiamos naujovės. 

6. Įstaigoje puoselėjamas geras mikroklimatas.  

7. Įdiegta puikią komunikaciją ir vaikų pažangos 

vertinimą vykdanti sistema ,,Mano dienynas‘‘. 

8. Įstaigoje vykdomos papildomos programos: 

,,Zipio draugai‘‘ ir NEPL metodika. 

9. Įstaiga dalinasi patirtimi su miesto, šalies 

pedagogais: rengia konferencijas, leidžia 

metodinius leidinius. 

 

 

 

1. Kiekvienais metais blogėja pastato bei erdvės 

aplink pastatą  būklė: senas, nerenovuotas pastatas,  

keistinos plytelės. Nepakankamas įstaigos 

finansavimas remontui. 

2. Nepakankamas informacinių technologijų 

taikymas ugdymo procese. Nepakankama dalies 

personalo kompiuterinio raštingumo kompetencija.  

3. Tobulintinas pedagogų, specialistų, tėvų 

bendradarbiavimas dirbant su specialiųjų 

ugdymosi  poreikių turinčiais vaikais ir vaikais, 

turinčiais elgesio problemų. 

4. Būtina pavėsinių renovacija, modernizacija, 

nauji edukaciniai įrengimai. 

5. Vis didėjantis tėvų užimtumas įtakoja mažesnį 

domėjimąsi vaiko pasiekimais, ugdymo procesu. 

6. Maža pedagogų patirtis rengiant tarptautinius 

projektus. 

7.  Nėra sporto salės. Nėra galimybės jos įrengti. 

8. Tobulintinos Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo procedūros 

9. Sujungus darželius sumažėjo kai kurių 

darbuotojų krūvis, dalis darbuotojų išėjo iš darbo.  

10. Darbuotojų trūkumas. 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Pedagogų ir tėvų komandinio darbo 

kompetencijų skatinimas įtakos įstaigos sėkmingą 

veiklos prioritetų įgyvendinimą.  

2. Padidėjus finansavimui, atsiras galimybė gerinti 

įstaigos intelektualinę ir materialinę bazę. 

3. Kryptingas pedagogų turimų ir įgytų naujų 

1. Didėja specialiųjų ugdymosi  poreikių turinčių 

ugdytinių skaičius, sunkėja pedagogų darbas;  

2. Blogėja nepilnų šeimų vaikų emocinė sveikata, 

pasireiškianti elgesio sutrikimais. 

3. Nepakankamas finansavimas trukdys 

įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius. 
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kompetencijų tobulinimas.  

4. Naujų šiuolaikinių IT įsigijimas ir taikymas 

įtakos ugdymo kokybę. 

5. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, naujoves, 

dalyvauti projektuose, siekiant ugdymo(si) veiklų 

įvairovės, kokybės.  

6. Racionalus išteklių naudojimas, papildomo 

finansavimo paieška. Dalyvavimas ES struktūrinių 

fondų finansuojamuose projektuose.  

4. Įstaiga neturi būtinų įgūdžių rengiant paraiškas 

ES projektams ir įsisavinant skiriamas lėšas. 

5. Pedagogų trūkumas paveiks ugdymo kokybę. 

6. Pedagogų kompiuterinis raštingumas neatitiks 

sparčios informacinių technologijų kaitos.   
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