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ĮVADAS
Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio (toliau – įstaigos) strateginio plano tikslas – efektyviai
organizuoti, planuoti, vykdyti bei kontroliuoti ugdomąją, ūkinę ir finansinę veiklą. Inicijuoti
pokyčius, įtraukti įstaigos bendruomenę į įstaigos problemų sprendimą, tobulinti mokymo ir ugdymo
sąlygas, sukuriant darnią bei saugią aplinką, skatinančią vaikų lavinimą, individualių gebėjimų ir
įgūdžių vystymą, propaguojančią sveiką gyvenseną.
Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai institucijos
misijai vykdyti, numatytiems tikslams ir rezultatams pasiekti, efektyviai panaudojant finansinius,
materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Strateginis plėtros planas – ilgalaikis (penkerių metų)
strateginio planavimo dokumentas, kuriame numatomi atitinkami strateginiai tikslai, siektini rezultatai
ir planuojamas jų įgyvendinimas.
Strateginį planą rengė įstaigos strateginio plano rengimo grupė, patvirtinta direktoriaus 2018 m.
gegužės 2 d. įsakymu Nr.V-34, sudaryta darbo grupė iš direktoriaus, auklėtojų, 2017–2018 bei 2018–
2019 m. m. tėvų komiteto.
Rengiant strateginį 2019–2023 metų planą vadovautasi:
- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
- LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta Valstybine švietimo
2013 – 2022 metų strategija;
- LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta Valstybės pažangos
strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta
Strateginio planavimo metodika;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtinta
Nacionaline darnaus vystymosi strategija;
- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2019 metų strateginiu veiklos
planu;
- Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-1204;
- Geros mokyklos koncepcija;
- Salininkų lopšelio-darželio nuostatais;
- Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus
įsakymais;
- 2016–2018 m. veiklos įsivertinimo rezultatais;
- Įstaigos tiriamąja veikla;
- 2016–2018 m. direktoriaus veiklos ataskaitomis;
- 2016–2018 m. Salininkų lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis,
pageidavimais ir pasiūlymais;
- visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į
turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius.
Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės
principų.
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I.

PRISTATYMAS
Istorija
1. Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis įsteigtas Vilniaus Melioracijos Statybos ir
Montavimo Valdybos 1966 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 53. Veiklos pradžia 1966 m. vasario 16 d.
Vilniaus Melioracijos Statybos ir Montavimo Valdybos 1982 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 86 vaikų
lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas „Eglutė“. Vilniaus rajono savivaldybės mero 1992 m. gegužės
1 d. potvarkiu Nr. 33-k Lopšelis-darželis atiduotas į Vilniaus rajono Kultūros ir švietimo skyriaus
balansą. Vilniaus miesto savivaldybės mero 1998 m. rugsėjo 4 d. potvarkiu Nr. 465 Vilniaus rajono
lopšelis-darželis „Eglutė“ perduotas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
balansą ir jam suteiktas pavadinimas Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis.
2. Įstaigos tipas – lopšelis-darželis. Ugdymo forma – dieninė. Juridinio asmens kodas
191326124, adresas: Kalviškių g.1, LT-02206, tel.: (8 5) 235 8355. Biudžetinė įstaiga, nesiekianti
pelno, įsteigta, siekiant padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines,
intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi
mokykloje. Veiklos sritis – ikimokyklinis ugdymas.
3. Ugdymo kalba – lietuvių.
4. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo
įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus m.
savivaldybės tarybos sprendimais, Kultūros, švietimo ir sporto departamento direktoriaus įsakymais,
Įstaigos nuostatais, Įstaigos tarybos sprendimais, kitais teisės aktais. Ugdymo įstaiga turi savo vėliavą,
interneto svetainę, metraštį, kuriame fiksuojami svarbiausi įstaigos veiklos įvykiai.
5. Įstaigos ugdymo(si) filosofijoje, kuri grindžiama humanistine ugdymo teorija, pabrėžiama
vaiką palaikančios, drąsinančios, skatinančios aplinkos svarba ugdymo(si) procese. Ugdymas
orientuojamas į vaiką, jo poreikius, lūkesčius, gebėjimus, ikimokyklinio ugdymo įstaiga tampa
„žmogiškumo dirbtuvėmis“, suteikiančiomis vaikui galios savianalizei, padedančiomis atrasti savąjį
„aš“.
6. Įstaigoje siekiama telkti bendruomenę, kurti palankų mikroklimatą, bendruomenės
santykius grįsti pagarba, atsakingu elgesiu ir kūrybišku problemų sprendimu. Šioms nuostatoms
įgyvendinti, bendruomenės sutarimu, įstaigoje puoselėjamos etnokultūrinės ir pilietinio ugdymo
tradicijos, skatinama projektinė veikla, palaikomos pilietinės iniciatyvos.
Saugios ir sveikatai
palankios
aplinkos kūrimas darželyje taip pat neatsiejama
ikimokyklinukų ugdymo dalis. Todėl vaikų judėjimas, sveikos gyvensenos pagrindai bei psichinės
sveikatos puoselėjimo programos yra integruojamos į kasdieninį ugdymo procesą.
Daugiausia Salininkų lopšelį-darželį lanko vietos gyventojai, kurių bendruomenę sudaro
įvairių tautybių žmonės: lietuviai, rusai, lenkai, be to dažnai šeimos yra mišrios, todėl sakytinės ir
rašytinės lietuvių kalbos gebėjimų ugdymo strategijos tobulinimas yra viena iš darželio ugdymo
krypčių. Šiuolaikinis vaikas – savimi pasitikintis, optimistiškas, linkęs gyventi be rūpesčių, siekiantis
gauti tik įdomią informaciją. Vaikams reikia labiau personalizuotos, kiekvienam asmeniškai pritaikytos
aplinkos, kurią jie patys gali susikurti, keisti ir joje savarankiškai veikti. Todėl siekiame, kad
ikimokyklinukas išaugtų smalsus, orus, sveikas, bendraujantis, kuriantis, nuolat besimokantis.
7. Bendradarbiaujame su „Salininkų bendruomenės asociacija“, mus sieja bendra veikla:
renginių organizavimas, pilietinės akcijos, socialinių ir kultūrinių projektų įgyvendinimas, gyvenvietės
aplinkos plėtojimas. Įstaiga bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetais.
Tobuliname pedagogų ir specialistų bendradarbiavimą su PPT, Raidos centro, Aklųjų ir silpnaregių
ugdymo centro specialistais, atsižvelgdami į individualius vaiko poreikius. Buvo sudaryta Švietimo
pagalbos teikimo sutartis 2017-01-20 Nr. 38 su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, dėl
tiflopedagoginės pagalbos darželio ugdytiniui.
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8. Vaikai pažintinius gebėjimus praplečia ir už įstaigos ribų: edukacinės programos, išvykos,
teatras.
9. Salininkų lopšelis–darželis yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
vaikams nuo 1-erių iki 5-erių arba 6-erių metų.
10. Įstaigoje dirba 12 auklėtojų, logopedė, psichologė, meninio ugdymo ir kūno kultūros
pedagogai. 8 auklėtojos yra įgiję vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 2 auklėtojos, meninio
ugdymo pedagogė ir logopedė yra metodininkės.
11. Siekiama ugdyti sveiką, visapusišką, lietuvių tautines tradicijas suvokiančią ir gerbiančią
asmenybę. Skiriamas dėmesys įvairiapusiam vaikų ugdymui, sudaromos sąlygos skleistis jų
individualumui, saviraiškos tobulėjimui.
12. Tėvams ir vaikams pageidaujant, organizuojami papildomo ugdymo būreliai: keramikos,
šokių, krepšinio, futbolo. Plėtojamas įvairiapusis neformalusis ugdymas. Neformaliojo ugdymo
poreikiai tiriami, tikslinama ir koreguojama būrelių teikiamų paslaugų pasiūla atsižvelgiant į kintančius
ugdymosi poreikius.
Organizacinė struktūra ir valdymas
Salininkų 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 nuostatai.
Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: Darželio taryba, Pedagogų taryba, Tėvų komitetas.
Įstaigos taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų),
pedagogų, darbuotojų, vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams,
uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. Ją sudaro 8 nariai. Tarybos funkcijas reglamentuoja nuostatai,
patvirtinti direktoriaus įsakymu. Už savo veiklą Įstaigos taryba atsiskaito ją rinkusiems įstaigos
bendruomenės nariams.
Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, kuri aptaria
praktinius ugdymo organizavimo klausimus, analizuoja Darželio veiklos ir ugdymo programų
realizavimą, skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą, numato bendradarbiavimo su vaikų
tėvais ir visuomene kryptis. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi lopšelyje – darželyje dirbantys
pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Pedagogų tarybos veiklą reglamentuoja
nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu.
Tėvų komitetai – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, dalyvaujanti įstaigos
veikloje, stiprinanti ryšius su ugdytinių tėvais bei įstaigos bendruomene.
Lopšelyje-darželyje nuolat veikiančios komisijos:
1. Vaiko gerovės komisija;
2. Mokytojų ir pagalbos mokytojų (išskyrus psichologų) atestacijos komisija;
3. Inventorizacijos komisija;
4. Viešųjų pirkimų komisija;
5. Įstaigos dokumentų ekspertų komisija.
Įstaigos valdymo struktūra nusako: aiškų administracijos darbuotojų funkcijų pasiskirstymą,
demokratiškai renkamos savivaldos institucijos veiklą, kurią vykdo vadovaudamosi demokratijos ir
pasidalintos lyderystės principais. Salininkų lopšelyje-darželyje be minėtų savivaldos institucijų ir
komisijų, aktyviai veikia metodinės grupės: etnokultūrinės veiklos, sveikatos stiprinimo, edukacinės
aplinkos plėtojimo.
Administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams.
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Pedagogai: grupių auklėtojai, meninio ugdymo pedagogas, logopedas, psichologas –
organizuoja ir vykdo kokybišką vaikų ugdymą.
Dietistas koordinuoja mitybos ir maitinimo bei sanitarinio higieninio režimo organizavimą.
Aptarnaujantis personalas: auklėtojų padėjėjai, virėjai, sandėlininkas, valytojas, pastatų
priežiūros darbininkas, sargai, patalynės priežiūros darbuotojas, kiemsargis – rūpinasi įstaigos patalpų
paruošimu darbui, organizuoja ir vykdo maitinimo organizavimo procesą, pastatų, inventoriaus,
ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą.
VILNIAUS SALININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO STRUKTŪROS MODELIS
ADMINSTRACIJA

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

PEDAGOGINIS
PERSONALAS

Direktorius

Sekretorius

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

APTARNAUJANTIS
PERSONALAS
Ikimokyklinio ugdymo
pedagogo padėjėjas

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogas

Virėjas
Meninio ugdymo pedagogas
Logopedas
Psichologas
Kūno kultūros mokytojas

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas/ Dietistas

Sandėlininkas
Skalbinių prižiūrėtojas
Kiemsargis
Sargas
Valytojas
Pastatų prižiūrėtojas
Techninių (IT) mokymo
priemonių specialistas
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Vaikų skaičiaus kaita
1 lentelė
Informacija apie ugdytinius

2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m.

Vaikų skaičiaus kaita

107

132

128

Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus
kaita

7

4

1

Nemokamai maitinamų asmenų skaičius

0

2

2

Naudojasi lengvata

30

32

29

2013 m. pasikeitus vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkai ir įsigaliojus
Vilniaus miesto tarybos sprendimams „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo
įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašams“, vaikus į
grupes komplektuoja steigėjas.
Siekiant sumažinti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūkumą, 2017 m. rugsėjo 1 d. atidaryta
šešta ikimokyklinio ugdymo grupė. Vaikų skaičius įstaigoje padidėjo keičiantis komplektacijai.
Per 2016–2018 m. įstaigos ugdytinių skaičius didėjo, nes buvo panaudotos pastato galimybės.
Tenkinant paslaugų poreikį išpildytas pirmo aukšto pastato projektinis pajėgumas, tačiau liko
galimybė išnaudoti antro aukšto balkonus, vaikų ugdomajai veiklai. Vadovaujantis Lietuvos higienos
norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“, lopšelyje-darželyje gali ugdytis apie 120 vaikų. 2016–2017 m. m. logopedo
pagalba buvo suteikta – 37 ugdytiniams, 2017–2018 m. m. – 39 ugdytiniams, 2018–2019 m. m. – 42
ugdytiniams.
Vaikų skaičius, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių
1 paveikslas
PAUKŠTELIAI
BITUTĖS
GĖLYTĖS
2018 - 2019 M.M.

ŽIRNIUKAI

2017 - 2018 M.M.

BORUŽIUKAI
DRUGELIAI
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Vidutiniškai grupėse yra 20 ugdytinių. Paveiksle „Vaikų skaičius, kurių gimtoji kalba nėra
lietuvių“ matome, kad 26 procentai grupės vaikų yra kitakalbiai. Įvertinus vaikų poreikį mokytis
valstybinės kalbos buvo iškeltas lietuvių kalbos puoselėjimo prioritetas. Daug dėmesio skiriama
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įvairiems kalbiniams aspektams, aktualizuojama vaikų sakytinių ir rašytinių gebėjimų svarba ugdymo
procese. Šiam tikslui pasiekti įgyvendinome projektą „Aš gražiai kalbu“, dalyvavome respublikinėje
konferencijoje „Nuo raidelių prie žodelių“, vykdome grupės projektus, plėtojame vaidybinę ir kitas
veiklas.
Žmogiškieji ištekliai
Šiuo metu įstaigoje dirba 38 darbuotojai, iš jų – 20 pedagogų ir 18 techninio personalo. Nuo
2017 m. vasario mėnesio pasikeitė etatinis darbuotojų skaičius. Grupių skaičius padidėjo iki šešių, todėl
įsigaliojo kiti etatų normatyvai, priklausantys nuo įstaigos grupių skaičiaus.
Pedagoginis personalas pagal išsilavinimą
2 paveikslas

STUDIJUOJA IR SIEKIA ĮGYTI AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ
ĮGIJĘ AUKŠTĄJĮ KOLEGINĮ IŠSILAVINIMĄ
ĮGIJĘ AUKŠTĄJĮ UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ
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14

Įstaigoje dirbantys pedagogai turi aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir siekia įgyti aukštesnes
pedagoginės kvalifikacijos kategorijas – per paskutinius metus du pedagogai įgijo metodininko
kvalifikacines kategorijas. Du pedagogai studijuoja ir siekia įgyti aukštąjį išsilavinimą. Iki 2021 m.
planuosime atestuoti vieną pedagogą metodininko kvalifikacinei kategorijai.
Pedagoginis personalas pagal amžiaus grupes
2 lentelė
Pedagogų amžius
Pedagogų Iki 25 25-29 30-34 3540- 45-49m. 50-54m. 55-59m. 60-64m. 65 m.ir
skaičius m.
m.
m.
39m. 44m.
vyresni
2018-2019 m.m.
20
4
2
1
2
1
1
6
2
1
Vidutinis statistinis pedagogų amžius per metus ~ 42 m.
2017 -2018 m.m.
17
3
2
1
1
1
6
1
1
Vidutinis statistinis pedagogų amžius per metus ~ 43 m.
2016 -2017 m.m.
13
1
2
1
1
6
1
1
Vidutinis statistinis pedagogų amžius per metus ~ 50 m.
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Pedagoginio personalo amžiaus vidurkis 2016–2017 m. m. pradžioje buvo 50 metų, 2018–
2019 m. m. pradžioje – 42 metai (2 lentelė). Baigę studijas auklėtojos ateina su inovatyviomis
idėjomis, nes yra apmokytos pagal naujas studijų programas, kuriose ypatingas dėmesys yra skiriamas
šiuolaikinio žmogaus augimo ir ugdymosi poreikius atliepiančiam turiniui. Plėtojama tyrėjo
kompetencija, t. y. pedagogo gebėjimas planuoti, organizuoti ir vykdyti taikomuosius mokslinius
tyrimus ir remiantis jų rezultatais nustatyti mokymosi trikdžius, vertinti procesą bei duomenimis grįsti
tolesnę ugdymo praktiką.
Pedagogų kvalifikacija
3 paveikslas

MOKYTOJAS

VYRESNYSIS MOKYTOJAS
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Įstaigoje pradėjo dirbti jauni specialistai, kurie dar ketina atestuotis. Aštuonios auklėtojos turi
vyresniojo mokytojo kategoriją, keturi pedagogai metodininkai: dvi auklėtojos, logopedė, meninio
ugdymo pedagogas (3 paveikslas). Jaunų pedagogų kompetencija tobulinama dalijantis gerąja patirtimi
įstaigoje ir už jos ribų. Visos auklėtojos aktyviai dalyvauja seminaruose, semiasi patirties informacinėje
platformoje – www.pedagogas.lt.
Įstaigoje dirba 18 aptarnaujančio personalo darbuotojų, iš jų 3 vyrai ir 15 moterų. Šio
personalo kaita yra nedidelė.
Maža personalo kaita, konfliktų nebuvimas, darbo funkcijų reglamentavimas ir apibrėžtumas
leidžia darbuotojams sklandžiai ir atsakingai atlikti savo pareigas.
Finansiniai ištekliai
Pagrindiniai įstaigos finansavimo šaltiniai yra specialios tikslinės valstybės biudžeto
dotacijos (mokinio krepšelis), Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas
sąmatas, patalpų nuomos ir gyventojų pajamų mokesčio 2% lėšos, tėvų mokesčio ugdymo reikmėms
lėšos. Nuo 2017 m. lopšelio–darželio tarybos sprendimu 2% lėšos naudojamos pagal įstaigos poreikius:
ugdymo aplinkai - vaikų lauko aikštelių atnaujinimui, virtuvės įrangos atnaujinimui ir pan. Kiekvienais
metais vasario mėnesį bendruomenei yra pateikiama 2% lėšų panaudojimo ataskaita.
Ugdymo aplinkos finansavimas ikimokykliniam ugdymui
3 lentelė
Sąmatos straipsnio
pavadinimas
Darbo užmokestis ir socialinis

Iš viso 2016 m.
tūkst.eur
127,0

Iš viso 2017 m.
tūkst.eur
124,1

Iš viso 2018 m.
tūkst.eur
156,2
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draudimas
Mityba
Ryšių paslaugos
Apranga ir patalynė
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Medikamentai
Komunalinės paslaugos
Iš viso

6,7
0,1
12,0
0,8
0,8
147,4

8,8
0,2
0,7
4,8
0,2
2,0
0,3
14,2
155,3

5,3
0,2
5,9
1,0
8,4 UAB „Sanus Cibus“paslaugos
0,4
1,1
178,5

Mokinio krepšelio lėšos
4 lentelė
Sąmatos straipsnio
pavadinimas
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
Kitos prekės
IKT paslaugos
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Iš viso

Iš viso 2016 m.
tūkst.eur
102,3

Iš viso 2017 m.
tūkst.eur
111,5

Iš viso 2018 m.
tūkst.eur
117,6

2,3
0,6
0,5
0,3
106,0

1,8
0,5
0,9
114,7

1,2
1,3
0,3
0,2
120,6

Tėvų mokesčio surinkimas
5 lentelė
Sąmatos straipsnio
pavadinimas

Iš viso 2016 m.
tūkst.eur

Iš viso 2018 m.
tūkst.eur

3,8

Iš viso 2017
m.
tūkst.eur
3,1

Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
Mityba
Kitos prekės
Mašinos ir įrenginiai
Ilgalaikio materialinio turto
remontas
Spaudiniai
Kitos paslaugos
Apranga ir patalinė
medikamentai
Komunalinės paslaugos
Kvalifikacijos kėlimas
Ryšio paslaugos/kitos paslaugos
(IKT paslaugos ir prekės)
Iš viso
GPM lėšos

26,0
12,0
3,0
2,0

31,7
7,1
1,5
4,8

24,5
8,0
10,0
3,7

1,6
0,3
0,6
0,2
0,1

0,1
3,5
1,0
0,1
0,2
-

3,6
0,6
1,0

49,6

53,1

55,3

3,9

10

2 proc.pajamų mokesčio lėšos
Salės nuomos lėšos
Iš viso

0,793
0,793

0,935
0,2
1135

1245
0,5
1745

Finansinių išteklių tvarkymas ikimokyklinėje įstaigoje yra viešas ir skaidrus, paremtas
bendruomenės nuomone ir dalyvavimu. Vilniaus miesto savivaldybė antrus metus iš eilės skiria
papildomų biudžeto lėšų darželio ūkinėms reikmėms. Įsigaliojus vaikų lauko aikštelių standartams,
susiduriama su nepakankamu finansavimu lauko įrenginių atnaujinimui. Trūksta lėšų vidaus ir
einamojo remonto darbams atlikti. Pastatas pastatytas 1966 m., todėl yra reikalingas ir vidaus, ir fasado
remontas, pilnas elektros instaliacijos atnaujinimas.
Nuo 2017 m. pavasario sostinės auklėtojos gauna 150 eurų didesnę algą, padidėjo vadovų
atlyginimai. Nuo 2018 m. spalio mėnesio 50 eurų didėjo auklėtojų padėjėjų ir virėjų atlyginimai,
atsirado naujos pareigybės, todėl metų pabaigoje vis dar trūksta lėšų atlyginimams.
Nepakanka skiriamų lėšų patalynės atnaujinimui, pagalvėms, antklodėms.
Reikalingas finansavimas vaikų maitinimo indams atnaujinti.
Planavimo sistema
2016 metais sudaryta strateginio plano rengimo komanda, ikimokyklinio ugdymo programos
kūrimo grupė, 2018 metais – sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė bei etninės kultūros
puoselėjimo grupė.
Metinės veiklos planavimo grupė parengia įstaigos kalendorinių metų veiklos planą, kurį
tvirtina įstaigos direktorius.
Vaiko gerovės komisijos nariai planuoja civilinės saugos švietimo priemonių planą, įstaigos
smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašo numatytą veiksmų planą.
Įstaigoje ugdymas organizuojamas pagal Ikimokyklinio ugdymo programą „Žingeidukas“,
kuriai pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr.30-2109, pagal tarptautinę programą „Zipio draugai“ bei J. Rauckio ir D. Drungilienės
Ankstyvojo amžiaus kūno kultūros ugdymo programą.
Darbo planavimo sistema užtikrina įstaigos veiklos turiningumą, tęstinumą ir priežiūrą.
Ikimokyklinio ugdymo programoje „Žingeidukas” numatytas optimalus turinys, kuris yra priimtinas
visai bendruomenei. Tėvai yra aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, nuolat informuojami apie vaiko
pasiekimus. Komandinio darbo rezultatai padeda sukurti darželyje sklandžią bendruomenės veiklos
sistemą, pagrįstą funkcionaliu veiklos valdymu.
Veiklos stebėsena ir veiklos kokybės įsivertinimas
Ugdymo kokybės gerinimui yra vykdoma: ugdomosios veiklos stebėsena, tyrimai, įstaigos
veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas, mokytojų atestacija, mokymosi pasiekimų vertinimas.
Įstaigoje 2017 m. sausio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V–89 buvo parengtas ugdomosios veiklos
stebėsenos aprašas, kuris leidžia analizuoti ir vertinti ugdymo proceso stipriąsias bei silpnąsias puses.
Siekiama inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti.
Įstaigos veiklos įsivertinimo atlikimo metodiką pasirenka Darželio taryba. Ji analizuoja
įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
Įsivertinimas palaikys ir užtikrins: lyderystę, kaip pedagogų įsitraukimą ir norą veikti kartu,
prisiimant atsakomybę; grįžtamąjį ryšį ir refleksiją, kaip pedagogų pasiryžimą permąstyti, kritiškai
įvertinti ir keisti esamą įstaigos veiklos praktiką; tęstinumą, kaip nuolatinį darželio veiklos tobulinimą.
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Atlikdami įsivertinimą vadovaujamės:
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, 2005 m. liepos 22 d. Nr.
ISAK-1557;
- Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014);
- Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo praktiniu vadovu (2009);
- Kasdienine praktika, savistaba, refleksija, dialogu, tyrimais.
Įsivertinimu siekiame sukurti pedagogų kokybės ir atsakomybės pagrindu veikiančią
mokyklą, į ugdymo tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės narius, kitas suinteresuotas
grupes, pasitikrinti, ar teisingu keliu einame. Siekiame įžvelgti giluminius dalykus, atrasti naujas
galimybes, numatyti įsivertinimo sritis, temas, numatyti rodiklius, surinkti duomenis, juos fiksuoti,
parengti išvadas ir pagal tai suformuoti problemų krepšelį. Atsižvelgiant į rezultatus bus parengta
metinė veiklos rezultatų ataskaita, atlikta refleksija ir pasitarus su bendruomene, panaudojama
planuojant kitų metų veiklas bei gerinant ugdymo kokybę.
Įsivertinimo organizavimas
Vertinimo sritis
Psichosocialinė aplinka
Ugdytinių patirtys
Metų veiklos ataskaita

Finansai
Pedagogų lyderystė ir
mokymasis
Vaikų sveikata ir
sergamumas
Sveikatos priežiūros ir
veiklos įsivertinimas

„Vaisių ir daržovių bei
pieno produktų vartojimo
skatinimo ugdymo įstaigoje
programos“ vykdomos
priemonės
Tėvų apklausa ir
informacijos analizė apie
maitinimą įstaigoje,
maitinimo įpročių

Atsakingi
asmenys
Sveikatą
stiprinančios
veiklos grupė
Grupių
auklėtojos

Rezultatai ir analizė

Direktorė,
Direktoriaus
pavaduotojai
Direktorė

Ataskaitos

Pavaduotoja
ugdymui
Sveikatą
stiprinančios
veiklos grupė
Sveikatą stiprinančių Sveikatą
mokyklų sveikatos
stiprinančios
priežiūros ir veiklos veiklos grupė
įsivertinimo
metodika
VĮ Lietuvos ūkio ir
Sveikatos
maisto produktų
specialistas,
rinkos reguliavimo
direktorė
agentūros ataskaita

Ataskaitos

Anketos tėvams

Anketinių duomenų
informacinė analizė

Vertinimo
instrumentai
Sveikatos priežiūros
veiklos vidinio
audito anketa
Vaikų pasiekimų
vertinimo
dokumentai
Antriniai duomenys
Antrinių duomenų
šaltiniai
Pedagogo veiklos
ataskaita
Antrinių duomenų
šaltiniai

UAB „Sanus
cibus“,
Direktorė

Anketinių duomenų
lyginamoji analizė
Vaiko pasiekimų
aplankalas

Ataskaitos

Sergamumo duomenų
lyginamoji analizė
Anketinių duomenų
lyginamoji analizė,
sveikatą stiprinančios
veiklos ataskaita
Ataskaita
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formavimą namuose
Visuomenės sveikatos biuro
sveikatos priežiūros veiklos
planas
Atliktas ankstyvojo amžiaus
vaikų adaptacijos tyrimas

Veiklos ataskaita

Antriniai duomenys

Sveikatos
priežiūros
specialistas
Psichologė,
ankstyvojo
amžiaus grupės
pedagogai

Anketinių duomenų
analizė
Anketinių duomenų
analizė, stebėjimo analizė

Darbuotojų patiriamų
patyčių darbe (mobingo)
tyrimas.

Anketos
darbuotojams

Psichologė

Anketinių duomenų
analizė

Strateginio plano
įgyvendinimas

Antriniai duomenys

Strateginio plano
įgyvendinimo
stebėsenos grupė

Stebėsenos grupės ataskaita

Įsivertinimas įstaigoje grindžiamas šiais principais: bendradarbiavimu; kūrybiškumu;
atsakingumu; objektyvumu; pasidalinta lyderyste mokymuisi; humaniškumu; demokratiškumu;
konfidencialumu; tolerancija.
Veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Švietimo ir mokslo
ministras.
Veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistai.
Finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Vilniaus miesto savivaldybės
institucijos.
Įstaigos finansines operacijas atlieka centralizuota „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
(toliau – BĮBA) teisės aktų nustatyta tvarka.
Higienos ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vykdomas
geros higienos praktikos taisyklių vidaus auditas.
Direktorius yra atskaitingas lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai
institucijai ir merui.
III. ANKSTESNIŲ 2016–2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
Įstaigos 2016-2018 m. strateginiame plane numatyti tikslai:
1. Užtikrinti kokybišką ir veiksmingą ikimokyklinį vaiko ugdymą(si).
2. Plėtoti etnokultūros ir lietuvių tautinį savitumą, bendradarbiaujant su Salininkų bendruomene.
3. Kurti saugią, šiuolaikišką edukacinę ugdymo(si) aplinką.
1 Tikslas
Uždaviniai
Uždavinys 1
Stiprinti ir telkti
žmogiškąjį potencialą

Užtikrinti kokybišką ir veiksmingą ikimokyklinį vaiko ugdymą(si)
Pasiekti rezultatai
• Užtikrintas darbas penkiose, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. šešiose
ikimokyklinio ugdymo grupėse, priimti nauji darbuotojai.
• Nuo 2017–09–01 įstaigoje dirba psichologas, nuo 2018 m. rugsėjo mėn.
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kūno kultūros pedagogas.
• Auklėtojų padėjėjos apmokytos pagal programą „Ikimokyklinio ugdymo
įstaigų auklėtojų padėjėjos - vaikų ugdymo proceso dalyvės“.
• Pasirašyta sutartis dėl pedagogų nuotolinių mokymų platformoje
www.pedagogas.lt.
• Užtikrintas internetinis ryšys visame pastate, įsigyti 5 nauji kompiuteriai,
3 spausdinimo aparatai (A3 ir A4 formato), du laminavimo aparatai,
magnetofonas.
• Įstaigoje sistemingai teikiama specialioji pagalba kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų turintiems vaikams. 2016–2017 m. m. logopedo pagalba buvo
teikiama 27 bendrojo ugdymo grupių vaikams, iš jų 7 spec. poreikių; 2017–
2018 m. m. 39, iš jų 4 spec. poreikių; 2018–2019 m. 39 vaikams, iš jų 1
spec. poreikių. 2017–2018 m. m. logopedo pagalba dėl atsiradusių
ugdymo(-si) sunkumų buvo suteikta 44 vaikams: 17 vaikų sutrikimas
pašalintas, 25 vaikams pašalintas iš dalies.
• 2016 m. spalio 29 d. pasirašyta darbuotojų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo sutartis Nr.01–25–413 su VĮ Centro poliklinika.
• Patvirtintas Salininkų lopšelio-darželio Ugdomosios veiklos stebėsenos
Uždavinys 2
Užtikrinti funkcionalią, aprašas, Salininkų l/d direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V–89
kokybišką stebėseną,
• 2017 m. lapkričio mėn. atlikta tėvų apklausa ir informacijos analizė apie
parengta analize ir
maitinimą įstaigoje, maitinimo įpročių formavimą namuose. 88 proc. tėvų
vertinimu.
vaikų mitybą įstaigoje įvertino 10 balų.
• Visuomenės sveikatos biuro 2017 m. sausio 30 d. direktoriaus įsakymu
Nr. VĮ–5 patvirtintas „2017 metų sveikatos priežiūros veiklos planas“.
• Atliktas ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos tyrimas.
• Darbuotojų patiriamų patyčių darbe (mobingo) tyrimas.
• Pedagogai nuolatos kelia profesinę kvalifikaciją, vykdoma pedagogų
kvalifikacijos kėlimo apskaita: 2016 m. išklausyta 14 seminarų; 2017 m. 24 seminarai, 2018 m. virš 40, kartu su nuotoliniais kursais. Kasmet
vykdoma pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė.
• Įstaigoje yra iniciatyvių pedagogų, kurie reprezentuoja įstaigą ir dalinasi
gerąja patirtimi miesto, respublikos ir tarptautiniu mastu.
• Atnaujinta viešųjų pirkimų tvarka.
• Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Sanus Cibus“ pirkti
dietologo paslaugas.
• Parengtas sveikatai palankus bei vaikams priimtinas valgiaraštis.
• Atlikta tėvų apklausa dėl papildomos veiklos organizavimo darželyje,
todėl vaikams organizuojama papildoma veikla atitinka tėvų apklausos
rezultatus.
• Atnaujinta ir parvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žingeidukas“.
Uždavinys 3
Tobulinti ugdymo turinį • Norėdami atnaujinti ir paįvairinti ugdymo turinį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
ir planavimą,
įtraukėme naujas veiklas skirtas penkiamečių ugdymui - „ Kartu su PIKA
atsižvelgiant į vaikų
metodika“.
pasiekimus.
• Sistemingai vyksta vaikų pasiekimų stebėsena ir analizavimas. 2 kartus
per metus atliekami vaikų pasiekimų vertinimai. Ugdymo planavimas
vykdomas remiantis vaikų pasiekimų rezultatais. Vaikų ugdymosi
pasiekimai yra aukštesni už vidurkį.
• Įvairiomis formomis vyksta bendradarbiavimas su tėvais aktualiais vaikų
ugdymo(si) kokybei
užtikrinti.
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2 Tikslas
Uždavinys 1
Sudaryti sąlygas
mikrorajono jaunų
šeimų bendravimui ir
teikti Salininkų
bendruomenei
konsultacijas švietimo
klausimais.

Uždavinys 2
Ieškoti partnerių
rengiant bendrus
etnokultūros projektus
kartu su bendruomene.

ugdymo ir maitinimo klausimais: susirinkimai, paskaitos, vakaronės,
bendruomenės koncertai, renginiai, bendravimas „Facebook“ grupėse,
išvykos, vaidinimai, edukacinės kūrybinės veiklos grupėse.
• Plėtojama projektinė veikla, bendradarbiaujant su tėvais.
• Įsitraukėme į
Etwinning
veiklas – „Etwinning projektai
ikimokykliniame ugdyme“, kurias vykdo įstaigos logopedė.
• 2017 metais dalyvavome nacionaliniu mastu vykdomų edukacinių
programų vaikų darželiuose programoje „Kubus gamtos mylėtojų klubas“.
• Organizuojama papildoma ugdomoji veikla: keramika, šokiai, krepšinis,
futbolas.
Plėtoti etnokultūros ir lietuvių tautinį savitumą, bendradarbiaujant su
Salininkų bendruomene.
• Puoselėjame senas ir kuriame naujas etnokultūrines tradicijas įstaigoje.
Mūsų tradiciniai renginiai: Advento vakaronės, pažintinė pramoga „Trys
karaliai atvažiavo, visas svietas uždainavo“, Užgavėnių šventė „Kepė
močia blynus“; Kaziuko turgelis „Maži vaikeliai - dideli darbeliai“,
kūrybinė šv. Velykų savaitė „Mušk kiaušinį, muški kitą“. Neseniai
pradėjome kepti kūčiukus, vykdyti projektus: „Žaidžiame senovę“, „Aš
dizaineris“.
• Pavyko įtraukti Salininkų lopšelio-darželio bendruomenę į įstaigos
projektines veiklas, organizuojant bendruomenės koncertą „Aš myliu
Lietuvą“; kuriant spektaklį „Vištytė ir Gaidelis“. Be to pasiūti tautiniai
kostiumai vaikams bei personažų drabužiai spektakliui.
• Įsigyta medžiaga ir pasiūti autentiški tautiniai drabužiai pedagogams
pagal Lietuvos regionus.
• Organizuotos paskaitos tėvams: „Kaip pasiruošti darželiui“ bei
„Ankstyvojo amžiaus vaikų poreikiai ir jų tenkinimas“; trys seminarai su
vaikų PPT vaikų psichologe Silva Striunga „Alternatyva bausmei“; įstaigos
psichologė pristatė pranešimą „Pozityvaus elgesio skatinimo būdai darželio
grupėje“.
• Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru, organizuotas trijų
paskaitų ciklas tėvams „Apie sveikatai palankią mitybą“.
•Pastoviai
atnaujinamas
įstaigos
svetainės
tinklapis
http://www.salininkai.vilnius.lm.lt/ Skleidžiame informaciją apie savo
veiklą „Švietimo naujienų“ straipsniuose.
• Vyksta logopedo ir psichologo konsultacijos tėvams.
• Pritraukėme naujų partnerių etnokultūros projektams, tai VšĮ „Gelbėkit
vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras „Šaltinis“ ir Pagirių muzikos
mokykla. Šie bendruomenės partneriai įsitraukė į įstaigos etnokultūros
projektų „Aš dizaineris“ ir „Žaidžiame senovę“ įgyvendinimą bei kitas
veiklas, tai – „Kalėdinės dirbtuvės“, Adventinės vakaronės kartu su tėvais.
• Puoselėjant Lietuvos liaudies tradicijas
ir bendradarbiaujant su
Antakalnio progimnazijos pradinių klasių pedagoge Jurga PadūmyteMatuliauskiene organizavome respublikinę parodą „Lietuvos etnografinių
regionų dainos karpiniuose“.
• Dalyvaujame renginiuose už įstaigos ribų: Vilniaus miesto ikimokyklinių
įstaigų renginyje „Mes – Lietuvos vaikai“; konkurso „Paribio dainos“
atidaryme. Dailės darbų parodoje „Aš Lietuvos pilietis“; vaikų ir jaunimo
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Uždavinys 3
Siekti tapti atvira
Salininkų mikrorajono
bendruomenei įstaiga,
plėsti bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais.

3 Tikslas
Uždavinys 1
Pagal galimybes
praplėsti pastatą ir
įsteigti šeštą grupę.
Uždavinys 2
Atnaujinti lauko
aikšteles.

piešinių konkurse „Užgavėnių kaukė“; tautinių šokių festivalyje „Paveldo
gija “.
• 2018 m. įsitraukėm į Lietuvos futbolo federacijos (LFF), Masinio futbolo
asociacijos (MaFA) vykdomą projektą „Futboliukas“.
• 2018 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su nacionaline programa
„Sveikatiada“.
•Įstaigos
pedagogai
dalyvauja
Visuomenės
sveikatos
biuro
organizuojamuose seminaruose ir renginiuose, ULAC iniciatyvose,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, metodinio būrelio „Aušra“
renginiuose ir seminaruose.
• Bendradarbiaujant su masinio futbolo asociacija, 2017 m. gruodžio 14 d.
dalyvavome kalėdiniame „Futboliuko karnavale“. Esame „Lietuvos
rytas.lt“ konkurso „Darželio spalvos“ dalyviai. Vilniaus miesto konkurse
„Žiemos Vilnius“, laimėjome II vietą.
• Dalyvavome respublikiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio
švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ ir
siekėme ilgiausios moliūgų eilės Lietuvoje rekordo. Kasmet dalyvaujame
tęstiniame Kauno menų darželio „Etiudas“ projekte skirtame Motinos
dienai.
• Mūsų socialiniai partneriai yra Salininkų bendruomenės asociacija,
Salininkų gimnazija, Valčiūnų lopšelis-darželis, B. Jonušo muzikos
mokykla. Užmezgėme naujus bendradarbiavimo ryšius su Pagirių muzikos
mokykla, VšĮ „Gelbėkit vaikus“, Salininkų vaikų dienos centru „Šaltinis“ ir
Antakalnio progimnazijos pradinukais. Partneriai dalyvavo: projekte „Aš
dizaineris“, bendruomenės koncerte „Aš myliu Lietuvą“, kalėdinėse
dirbtuvėlėse, projekte „Žaidžiame senovę“.
Dalyvaujame metodinio būrelio „Aušra“ veiklose.
• Bendradarbiaujant su tėvais inicijavome darželio simbolio sukūrimą.
Simboliui yra panaudotas tautinis raštas, reiškiantis kūrybiškumą, jautrumą,
kurio dėka mes talpiname savyje Tėvynės ir šeimos Meilės jausmą, pagarbą
senoliui ir kaimynui.
• Dalyvavome Salininkų asociacijos projekte „Bendruomenės pagalba tau
2017“. 2018 m. projektinėje veikloje - „Kuriame, bendraujame, dalinamės“.
• Kasmet dalyvaujame Salininkų bendruomenės renginiuose „Pasitikime
rudenį Salininkuose“ ir „Eglės įžiebimo šventė“.
• 2017 m. gruodžio 5 d. XVI Vilniaus ir Rytų Vilnijos krašto skaitovų
konkurse „Žiemos pasaka“ – įstaigos ugdytinė užėmė III vietą.
Kurti saugią, šiuolaikišką edukacinę ugdymo(si) aplinką.
• Atidaryta šeštoji ikimokyklinio ugdymo grupė, veikia nuo 2017 m.
rugsėjo 1 d. Buvo patenkinti Salininkų mikrorajono gyventojų lūkesčiai.
Atsirado daugiau darbo vietų, pasikeitė pareigybių normatyvai.
• Atlikta metinė vaikų žaidimo aikštelės kontrolė, gautos išvados.
• Pagaminta įstaigos iškaba su simbolika, langų dekoracija.
• Modernizuojama vaikų lauko aikštelė, kuri atitinka Lietuvos higienos
normų reikalavimus ir užtikrina vaikų saugumą.
• Įstaigoje yra geros higienos sąlygos, kurios atitinka patalpų higienos
normų reikalavimus.
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Uždavinys 3
Įstaigos vidaus patalpų
remontas.

• Kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybės ūkio departamentą ir pasirūpinta
šaligatvio, esančio prie darželio įėjimo, valymu. Nuo 2017 m. gruodžio 31
d. Kalviškių g. 1 šaligatvis buvo įtrauktas į miesto valymo plotus.
• 2017 m. gruodžio mėnesį gautas leidimas medžių genėjimui ir kirtimui.
Šie darbai atlikti.
• Pradėtas rengti žemės sklypo Kalviškių g. 1 formavimo ir pertvarkymo
projektas.
• Dalinai atnaujintos įstaigos patalpos, baldai, vykdyti remonto darbai,
pakeisti rūsio langai.
• Įrengta valgykla, kurioje maitinami 3-6 metų amžiaus vaikai.
• Atlikti pastato kadastriniai matavimai naujam higienos pasui gauti.
• Pakeista elektros instaliacija trijose grupėse.
• Atliktas ventiliacijos valymas, ortakių sistemos valymo ir dezinfekcijos
darbai.
• Gautas papildomas finansavimas, sutvarkyta stogo lietaus nuvedimo
sistema.
• Įsigyta indų plovimo mašina, konvencinė krosnis, smulki virtuvinė
technika: trintuvas, smulkintuvas, daržovių pjaustyklė, atnaujinti puodai ir
kiti smulkūs maisto ruošimo įrankiai.
• 2017 m. papildomai pritraukta 47,7 tūkstančių eurų savivaldybės aplinkos
lėšų įstaigos infrastruktūros gerinimui.
IV. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

1. Politiniai-teisiniai veiksniai:
Visoje Lietuvoje gyventojai turi palankias sąlygas neformaliam ugdymui ir mokymuisi visą
gyvenimą plėtoti (Lietuva 2030, p.11). Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės
vystymosi procesus, yra gerai išvystyta ir sėkmingai veikianti mokymosi visą gyvenimą sistema. Pagal
asmenų dalyvavimą mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo procesuose užimame tik 20 vietą ES. Tai
aiškiai rodo poreikį kurti mokymosi visą gyvenimą sistemą (Lietuva 2030, p.20).
Lietuvos švietimo ateitį projektuojame žvelgdami į Europos sąjungos numatomas perspektyvas ir
mūsų nacionalinį kontekstą. Valstybės pažangos strategijoje ,,Lietuva 2030“, EBPO ,,Inovacijų
strategijoje“ ir ,,ES 2020“ brėžiami esminiai strateginiai tikslai: švietimo ir mokymo kokybės bei
veiksmingumo gerinimas; orientacija į kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės ugdymą; novatoriškumo
ir kūrybingumo aspektų visuose švietimo ir mokymo lygiuose stiprinimą. Esminiai dokumentai,
reglamentuojantys lopšelio–darželio veiklą, tai – LR Vyriausybės 2015–2019 m. programa ir jos
įgyvendinimo priemonės, Švietimo įstatymas, Valstybės švietimo strategijos 2013–2022 m. nuostatos,
Vilniaus miesto savivaldybės strateginis švietimo planas 2015–2019 m., taip pat kelia naujus
reikalavimus ir asmeniui, ir ugdymo institucijai. Švietimo politika susitelkė į ugdymo kokybę, ugdymo
turinio kaitą, novatoriškumą ir ugdymo prieinamumą. Projektuojant įstaigos veiklą, iškyla poreikis
remtis moderniausiais pasaulio ir Europos pedagoginiais tyrimais, pozityvia praktika, kuri padėtų
geriau užtikrinti paslaugų kokybę, ugdant jaunąją kartą.
Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginiame plane iškeltas pirmasis strateginis
tikslas – „užtikrinti visuotinį švietimo prieinamumą ir kokybę, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti
visuomenės sveikatą, plėtoti kultūrinę veiklą ir skatinti bendruomeniškumą“. Siekiant užtikrinti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, vykdomas miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigų tinklo pertvarkymas. Sėkmingai įdiegta ir veikia centralizuota priėmimo į Vilniaus miesto
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savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sistema. Siekiama sudaryti kokybiškas
sąlygas visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdytis bei užtikrinti pedagoginę, psichologinę,
specialiąją, socialinę pagalbą. Skatinamas privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimas, kurios
konkuruoja su valstybinėmis įstaigomis, ir skatina ugdymo paslaugų tiekimo kokybės kaitą. Darželio
strategija, veiklos planai, ugdymo programos kuriamos atsižvelgiant į Darželio bendruomenės
poreikius, į ugdytinių tėvų lūkesčius. Realizuojami pagrindiniai Lietuvos švietimo vertybiniai principai.
Tai įpareigoja visą darželio bendruomenę įsisąmoninti humaniškumo, demokratinių santykių,
nacionalinius, atsinaujinimo principus bei vadovautis bendražmogiškomis vertybėmis.
2. Ekonominiai veiksniai:
Valstybė prognozuoja, kad darbo rinkos raida Lietuvoje yra ir išliks palanki, infliacija maža,
atlyginimai auga ir optimistinės gyventojų nuotaikos teigiamai veikia privatųjį vartojimą. Švietimo
įstaigų finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės situacijos. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos,
atsižvelgiant į įstaigoje veikiančių ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių, buvo steigiamos 2
ikimokyklinio ugdymo pedagogų pareigybės vienoje ugdymo grupėje. Nuo 2018 m. sausio mėnesio
padidėjo auklėtojų, auklėtojų padėjėjų ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientas. Nuo 2018 m. spalio 1 dienos buvo padidintas virėjų ir auklėtojų
padėjėjų pareiginės algos pastoviosios dalies bazinio dydžio koeficientas. 2017 m. buvo skirtos
Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos finansavimo lėšos naujos grupės įrengimui, stogo remonto
darbams atlikti, 2018 metais – elektros instaliacijos daliniam atnaujinimui, gerbūvio darbams, rūsio
langams atnaujinti.
Šaliai įstojus į ES, gautos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios, šalia kitų užduočių – skurdo,
socialinės atskirties mažinimo, naudojamos ir švietimo būklei pagerinti. Ugdymo reikmes darželis iš
dalies patenkina iš Valstybės lėšų, skirstomų pagal patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodiką, pinigai naudojami pedagogų atlyginimams, vaikų ugdymo priemonėms,
ugdymo erdvių įrangai, edukacinių programų, interneto ryšio paslaugoms apmokėti. Darželio
aprūpinimo poreikiai tenkinami, naudojant dalinio tėvų mokesčio lėšas, surenkamas už ugdymo
paslaugas. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą, kasmet gauna 2 procentų pajamų mokesčio skyrimo
paramos gavėjui lėšų, gautą paramą naudoja bendruomenės poreikiams. Siekiant lopšelio-darželio
modernumo, orientuoto į Europos Sąjungos švietimo ir mokymosi visą gyvenimą prioritetus,
grindžiamus naujausiais moksliniais tyrimais, ir pozityvia pedagogine praktika ugdymo programos
įgyvendinimui, būtina kurti naujas ugdymo aplinkas, todėl svarbu pritraukti įvairių ES fondų programų
lėšas, rengti paraiškas ES projektams. Papildomas finansavimas leistų sukurti ir įrengti gamtamokslinę
laboratoriją ir kitas šiuolaikiškas ugdymo(si) aplinkas. Organizuojant personalo mokymus, pagerėtų
intelektualinė bazė.
3. Socialiniai veiksniai:
Didžiausias Lietuvos ateities iššūkis – šalies demografinė situacija. Labiausiai šalį veikia
emigracija – išvažiuoja darbingi žmonės, o likusi visuomenė sensta, ima trūkti darbo jėgos, „nuteka
protai“. Kad išlaikytų darbuotojus, įstaigos priverstos motyvuoti juos finansiškai, kelti atlyginimus.
Darželio darbuotojus taip pat veikia šios tendencijos (mažiausiai uždirbantys žmonės) – aptarnaujantis
personalas yra vyresnio amžiaus žmonės. Šalia to išlieka žmonių užimtumo, nedarbo, socialinės
atskirties rizikos problemos. Pedagogo pareigybei kompetencijų, gebėjimų kartelė užkelta, taikomi vis
didesni reikalavimai ne tik išsilavinimui, kvalifikacijai, bet ir pedagogo asmenybei. Vilniaus Salininkų
lopšelyje-darželyje trūksta jaunų, kompetentingų, kvalifikuotų ir norinčių dirbti pedagogų. Toliau
mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, ir švietimo paslaugų rinka. Tačiau dėl ekonominių ir
socialinių veiksnių sostinėje yra didžiausia gyventojų perkamoji galia ir mažiausia emigracija. Gerėjant
gyventojų socialinei – ekonominei padėčiai, vyksta visuomenės kaita. Didėja dalies visuomenės narių
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poreikis kurti specialias ugdymo aplinkas ypač gabiems arba specialiųjų poreikių ugdytiniams. Taip pat
didėja visuomenės narių poreikis individualizuoti ir personalizuoti vaikų ugdymą, todėl atsiranda
poreikis plėsti ugdymo paslaugų apimtis, atsižvelgti į šeimos tautinį identitetą. Mūsų darželyje tėvai
gali naudotis psichologo ir logopedo paslaugomis, organizuojama papildoma keramikos, pramoginių
šokių, futbolo veikla. Ekonomikos augimas sostinėje didina atvykusių gyventojų, migrantų skaičių, o
tuo pačiu ir pretenduojančių į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų skaičių. Salininkų mikrorajonas
plečiasi, vis daugiau jaunų šeimų čia stato nuosavus namus. Ugdytinių skaičius nemažėja, didesnis jis
išlieka tarp ankstyvojo amžiaus vaikų, nors ir 5–6 metų amžiaus vietų poreikis dar lieka nepilnai
patenkintas.
4. Technologiniai veiksniai:
Vienu iš pagrindinių Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų yra vykdyti informacinės ir
žinių visuomenės plėtros programą. Informacinės visuomenės kūrimas lemia pokyčius visuomenės ir
įstaigos gyvenime. Informacijos ir komunikacijos daro įtaką ugdomajai veiklai. Šios technologijos vis
labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo
procesui, todėl tampa svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, siekiant naujų
kompetencijų ir kvalifikacijų, teikiant informaciją visuomenei bei socialiniams partneriams, diegiant
šiuolaikinę įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų taikymo
galimybės skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) infrastruktūrą.
Vilniaus miesto savivaldybėje įdiegta moderni kompleksinė telekomunikacijų paslaugų sistema.
Duomenų bazės susietos su pagrindiniais šalies registrais. Veikia mokinių, pedagogų registrai,
centralizuota vaikų priėmimo į Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
sistema, vykdomas „Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS)“ projektas „Biudžetinių įstaigų
finansų valdymo sistema“, dokumentų siuntimo sistema. Visa tai padeda optimizuoti švietimo įstaigų
darbą finansų apskaitoje, elektroninis dienynas padeda apskaičiuoti vaikų lankomumą, informacija apie
įstaigą plačiai prieinama per švietimo ir mokslo, savivaldybės informacinius portalus, Darželio
interneto svetainę. Visi įstaigos darbuotojai įvaldę kompiuterines technologijas. Kompiuteriu vykdoma
maisto produktų, kitų prekių ir priemonių, darbo užmokesčio apskaita. Siekiant užtikrinti šiuolaikišką
ugdymo sistemą, trūksta skiriamų lėšų visas grupes aprūpinti kompiuteriais ir kita IKT technika.
Įstaigoje yra 9 kompiuteriai su prieiga prie interneto, iš jų 4 yra administracijos, tačiau įstaigoje
kompiuterinės įrangos ir šiuolaikiškų technologinių priemonių nepakanka. Darželis privalo reaguoti į
pokyčius visuomenėje, siekti įsigyti naujų įrengimų – interaktyvių lentų, naujų ugdymui skirtų
programų bei sudaryti galimybę bendruomenei jomis plačiai naudotis. Įstaigos darbuotojai vykdo
darželio interneto svetainės priežiūrą ir atnaujinimą, Vilniaus Universitetas organizuoja nemokamus
mokymus jos priežiūrai.
5. Edukaciniai veiksniai:
Pasaulinės globalizacijos procesas vis labiau apima visas žmogaus egzistencijos sritis, tarp jų ir
švietimo sistemą. Vienas svarbiausių XXI amžiaus švietimo tikslų – švietimo kokybė, kurioje skiriamas
dėmesys ugdymo kokybės užtikrinimui, skatinant analizuoti ir vertinti ikimokyklinio ugdymo
institucijos sėkmingos veiklos darbo kokybę sąlygojančius veiksnius. Siekiama kuo palankesnių
ugdymo sąlygų sudarymo, kurios turi įtakos ugdytinio vidinių galių plėtotei, jo saviraiškai ir raidai.
Todėl iškeliamas tikslas - ugdyti laisvą, kūrybingą asmenybę. Taip akcentuojamas perėjimas nuo
mokymo, orientuoto į pedagogą, prie ugdymo(si), kurio dėmesio centre ugdytinis. Ugdymas
grindžiamas visuminiu vaiko pažinimu, pripažįstamas ir skatinamas vaiko individualumas,
atsižvelgiama į savitus vaiko augimo ir raidos tempus, rodoma pagarba jam ir jo šeimos nariams. Vaiko
savarankiškumas ugdomas sudarant įvairias galimybes rinktis pasaulio pažinimo ir patirties kaupimo
būdus. Dabartinė švietimo reforma reikalauja šiuolaikiško pedagogo, orientuoto į nuolatinę kaitą,
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gebančio valdyti ugdymo procesą, kad jis būtų kokybiškas ir permanentinis. Ugdomoji veikla
orientuota į nuolatinę kaitą, pedagogas turi gebėti veiksmingai modeliuoti ir valdyti ugdymo procesą.
Ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimo prasmė – sudaryti sąlygas, kad formuotųsi ugdytinių
patirtis savarankiškai spręsti pažintines, komunikacijos, veiklos organizavimo, moralės ir kitas
problemas, kurios sudaro ugdymo turinį. Svarbu, kad pedagogai naudotų šiuolaikinius, į vaiko
kompetencijų ugdymą orientuotus būdus, tokius kaip vaiko aktyvumo, iniciatyvos skatinimą,
kūrybišką, konstruktyvią vaiko ir pedagogo sąveiką, spontanišką situacinį ugdymą, ugdymą pavyzdžiu.
Įstaigos svetainės ir Facebook grupės įkūrimas suteikė daugiau galimybių informuoti tėvus ir
partnerius apie ugdomąjį procesą bei kitas veikas įstaigoje ir už jos ribų. Savo darbe siekiame tenkinti
pagrindinius 1–6 metų vaikų poreikius: saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo,
bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos. Didelis dėmesys skiriamas etnokultūriniam bei sveikos
gyvensenos ugdymui. Įstaigoje tėvai (globėjai) nuosekliai ir sistemingai informuojami apie ugdomojo
proceso tikslus, uždavinius, ugdymo(si) turinį, raginami dalyvauti ugdymo procese, teikti siūlymus
organizuojant ugdomąsias veiklas, inicijuoti išvykas, šventes, edukacines pramogas, formuoti aplinką.
Glaudi sąveika tarp vaikų, tėvų, pedagogų, įstaigos administracijos yra naudingas veiksnys efektyviam
darbui. Šeimos narių apsilankymas grupėje, dalyvavimas ugdymo procese suteikia vaikui galimybę
jaustis saugiam, pasitikėti aplinkiniais, tokia praktika žymiai palengvina vaikų adaptaciją.
Įstaiga atvira bendruomenei ir visuomenei. Bendraujame su savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
įstaigomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, švietimo, sveikatos priežiūros, sporto ir kitomis
institucijomis.
V. PRANAŠUMŲ, TRŪKUMŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Pranašumai (Stiprybės)
1. ŠMM ir Vilniaus m. savivaldybės
prioritetas – pažangios visuomenės
kūrimas,
„Geros mokyklos” koncepcijos
įgyvendinimas.
2. Darželis dalinai renovuotas, yra galimybė
išnaudoti antro aukšto sparnus vaikų
ugdymo erdvei.
3. Dalinai
pagerinta
ir
modernizuota
ugdymo(si) aplinka.
4. Dėl augančio gyventojų skaičiaus įstaigos
aptarnaujamoje teritorijoje, darželis nejaus
ugdytinių stygiaus.
5. Įstaiga, priimdama vaikus, pirmenybę teiks
teritoriniam komplektavimui.
6. Sėkmingas
bendravimas
ir
bendradarbiavimas
su
Salininkų
bendruomenės asociacija padėtų siekti
bendrų tikslų.
7. Darbo tarybos veikla stiprins socialinį
dialogą įstaigoje.
8. Tapo prieinama psichologo pagalba.

Trūkumai (Silpnybės)
1. Neaiškumas dėl nesibaigiančios švietimo
reformos.
2. Dideli projektavimo finansiniai ištekliai.
3. Nepakankamas
finansavimas
įsigyti
šiuolaikines ugdymo priemones, įrengti
patalpas bei visų grupių aplinkos
modernizavimui.
4. Vietos bendruomenės narių
nepasitenkinimas įstaigai nepajėgiant
priimti visų turinčių pirmumo teisę
ugdytis darželyje.
5. Ne visi įstaigai priskirti vaikai patenka į
darželį pagal savo teritoriją.
6. Nepakankamas Salininkų asociacijos
bendruomenės narių aktyvumas.
7. Vėluojantis, nesavalaikis vyriausybės
įsipareigojimas gerinti mokytojo darbo
apmokėjimo sąlygas.
8. Dalis tėvų dar nepakankamai pasiruošę
priimti psichologo pagalbą ir kartu spręsti
psichologines problemas.
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Galimybės
1. Naujų
technologijų
įsigijimas
ir
panaudojimas skatins pedagogus mokytis
inovatyvių darbo metodų.
2. Plačiai įdiegti atsiskaitymo el. būdu
įstaigoje sistemą, el. biblioteką.
3. Pagerinti prieigą prie šiuolaikiško ugdymo
turinio vaikams patraukliomis formomis ir
priemonėmis. Atsiras greitas, nuotolinis
tėvų
informavimas,
naujos
bendradarbiavimo su tėvais formos.
4. Sudaryti sąlygas aukštesnės kokybės
ikimokyklinio ugdymo prieinamumui ir
veiksmingesniam išteklių paskirstymui.
5. Pedagogo specialybė taps prestižinė.
6. Dalyvavimas ES ir kitose projektuose
įtraukiant socialinius partnerius.

Grėsmės
1. Dėl technologijų įtakos gali nukentėti
kitos vaikų ugdymo sritys.
2. Vaikai stokos natūralaus bendravimo ir
informatyvumo, kuris labai reikalingas
ugdymo proceso eigoje.
3. Informacijos perteikimas elektorinių
priemonių pagalba mažina tėvų poreikį
lankytis įstaigoje, tėvų susirinkimuose.
4. Pusės pedagogų amžius virš 50 metų, gali
pritrūkti
rezultatyvių
pedagogų
kompetencijų tobulinimo veiklų. Per
mažai auklėtojų siekia aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos (metodininko,
eksperto kvalifikacijos).
5. Dar palyginus su ES maži pedagogų
atlyginimai.
6. Didelės laiko sąnaudos dėl papildomos
dokumentacijos ir ataskaitų.

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei Salininkų lopšelio-darželio pranašumus,
trūkumus, galimybes ir grėsmes, 2019–2023 metais būtina:
• Bendradarbiaujant su pedagogais, pagalbos specialistais, aktyviais įstaigos bendruomenės
nariais ir socialiniais partneriais pasinaudoti galimybėmis pritraukti papildomus finansavimo šaltinius
įvairiems ugdymo poreikiams tenkinti, įstaigos vertybėms ir tradicijoms puoselėti, ugdyti vaikus
patraukliomis ir šiuolaikiškomis formomis, priemonėmis ir būdais.
• Diegiant sveikatos stiprinimo, etnokultūrinio ir socialinio-emocinio ugdymo veiklas sudaryti
sąlygas aktualių ugdymo programų įgyvendinimui ir tobulinimui.
• Kuriant savitą atvirą kultūrą, svetingą aplinką pritraukti jaunus kvalifikuotus specialistus.
• Kvalifikuotų pedagogų, pagalbos specialistų ir administracijos pagalba padėti specialiųjų
poreikių vaikams integruotis į įstaigos bendruomenę.
• Įstaigos bendruomenei dalinantis patirtimi bei žiniomis su socialiniais partneriais parengti ir
įgyvendinti ES remiamus projektus.
• Naudojant įvairius finansavimo šaltinius tobulinti pedagogų ir pagalbos specialistų
kompetencijas bei kvalifikaciją, skatinti juos atestuotis, dažniau dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi.
• Naudojant naujas, patrauklias technologijas ar priemones ir pedagogų gebėjimą įtraukti
ugdytinius ir jų tėvus į aktyvesnį ugdymo procesą, gerinti mokėjimą mokytis, sakytinę ir rašytinę kalbą,
pažintinę bei sveikatos saugojimo kompetencijas.
• Nuolat ugdyti bendruomenės narių sąmoningumą ir puoselėti vertybes įvairiose veiklose.
• Gerinti tėvų švietimą, informavimą ir pagalbą siekiant ginti vaikų teises, pasitelkiant įstaigos
bendruomenės pastangas, savivaldybės ir valstybės tarnybas.
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VI. VEIKLOS STRATEGIJA
1. Vizija – moderni, saugi, atvira naujovėms ir kaitai, kokybišką ugdymą teikianti bei tautos
kultūrą puoselėjanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
2. Misija – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, teikti
kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ikimokyklinį ugdymą, ugdyti aktyvų, kūrybingą, savimi ir savo
gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam, sėkmingam
mokymuisi mokykloje.
3. Filosofija – ikimokyklinio ugdymo šerdis yra vaiko gerovė, visuminis ugdymas, aktyvus,
autentiškas, patirtinis jo dalyvavimas ugdymo procese. Artimiausia Lietuvos filosofo Juozo Girniaus
filosofija, kurios esmė yra atrasti pažinimo ištakas. Žmogus daugiau nei gamtinė būtybė, nes žmogui
yra suteikti kiti išlikimo ginklai – laisvė ir gebėjimas kurti.
4. Prioritetinės sritys:
4.1.Ugdymo kokybės gerinimas, modernizuojant ugdymo aplinką ir ypatingą dėmesį skiriant sporto
aplinkos tobulinimui, sveikatingumui, pedagogų tobulėjimui, užtikrinant aukštą ugdymo(si) paslaugų
kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams.
4.2. Bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo ir etninės kultūros ugdymas, gerinant bendruomenės
narių tarpusavio supratimą ir empatiją bei suteikiant plėtojamiems įstaigos ryšiams su socialiniais
partneriais naują kokybę.
VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Įgyvendinant strateginį planą bei siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant įstaigos bendruomenės
poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir tobulinimą, diegiant inovatyvias
technologijas, sudarant geresnes ugdymo(si) sąlygas, bus siekiama šių tikslų:
Tikslas 1. Plėtoti etnokultūrinį darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymą, remiantis tautos
kultūros vertybėmis bei perteikiant šiuolaikinio pasaulio naujoves.
Uždaviniai:
1. Tobulinti ugdymo turinį, integruojant į įvairias vaikų ugdymo(si) sritis etninę kultūrą.
2. Inicijuoti ir vykdyti pilietiškumo ugdymo veiklas, konkursus, projektus, renginius.
Tikslas 2. Formuoti sveiką gyvenseną bei ekologinę savimonę įstaigos bendruomenėje,
modernizuojant erdves ir aprūpinant priemonėmis.
Uždaviniai:
1. Stiprinti vaikų sveikatos ugdymą, siekiant tapti sveikatą stiprinančia mokykla.
2. Kurti, turtinti ir plėtoti aplinką, skatinančią įstaigos bendruomenės sveikos gyvensenos
nuostatų formavimą.
Tikslas 3. Per projektinės veiklos plėtojimą sukurti besimokančios ikimokyklinio ugdymo
įstaigos modelį.
Uždaviniai:
1. Plėtoti pedagogų ir kito personalo kvalifikacijos kėlimą, sudarant galimybes darbuotojams
kryptingai tobulėti, įgyjant naujų kompetencijų.
2. Skatinti pedagogų kūrybines iniciatyvas, dalijimąsi patirtimi ir dalyvavimą įvairių lygių
projektuose.
22

VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas 1. Plėtoti etnokultūrinį darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymą, remiantis tautos
kultūros vertybėmis bei perteikiant šiuolaikinio pasaulio naujoves.
Uždaviniai
Įgyvendinimo
Atsakingi,
Vykdymo
Kaštai
Tikslo įgyvendinimo
priemonės
vykdytojai
data
(Tūkst.
vertinimo kriterijai
Eurų)
1. 1.Tobulinti Įtraukti
Direktoriaus
2019
Žmogiškieji Etnokultūra yra
ugdymo
etnokultūrines
pavaduotojas
ištekliai
neatsiejama
turinį,
veiklas į
ugdymui,
(toliau –
kasdienio vaikų
integruojant į ugdymo(si) turinį.
pedagogai
ŽI)
gyvenimo įstaigoje
įvairias vaikų Integruoti tautinio
dalis.
Direktorius,
2019
ŽI
ugdymo(si)
Parengtas
paveldo elementus darbo grupė
sritis etninę
etnokultūrinio
į ugdomąsias
kultūrą.
ugdymo planas,
veiklas.
kuriame plėtros
tikslai dera su
Vaikų ugdymą
Direktorius,
2019–
3,0
įstaigos
organizuoti
darbo grupė
2023
Krepšelio
prioritetais.
diegiant
lėšos
Mokomųjų užduočių
informacines
(toliau –
ir vaizdinių
technologijas.
KL)
priemonių kūrimas
taikant informacines
technologijas.
Skatinti knygų ir jų Direktoriaus
2019–
1,0 KL
Sukaupta metodinė
skaitymo sklaidą:
pavaduotojas 2023
medžiaga, kuriamos
biblioterapija,
ugdymui,
0,5
vaizdinės priemonės,
skaitymo vakarai
pedagogai
Ugdymo
atsiranda tautiškumo
etnografinėje
lėšos
akcentai įvairiose
seklyčioje“(toliau –
įstaigos erdvėse.
„Vakaro pasaka
UL)
Ugdymo turinio
prie žibinto“,
planavimas remiasi
knygų mugės,
etninio ugdymo
mainai, akcija
rekomendacijomis ir
„Padovanok
atliepia šeimos bei
knygą“, ekskursijos
bendruomenės
į biblioteką.
poreikius.
1.2. Inicijuoti
ir vykdyti
pilietiškumo
ugdymo
veiklas,
konkursus,
projektus,
renginius.

Dalyvauti
metodinio būrelio
„Aušra“ kūrybos
konkursuose,
akcijose, parodose,
ugdant muzikinius,
meninius
gebėjimus bei
tenkinant vaikų

Direktorius,
pedagogai

2019–
2023

1,0 UL

Užtikrinamas etninės
kultūros tradicijų
tęstinumas, jų
puoselėjimas.
Skatinamas įvairių
etninių, meninių ir
edukacinių veiklų
integravimas į
ugdymo(-si) procesą.
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saviraiškos
poreikius.

Organizuoti
Vilniaus miesto
ikimokyklinių
įstaigų konkursąparodą „Aš –
dizaineris“ ir
projektą
„Žaidžiame
senovę“.

Direktorius,
pedagogai

2019–
2023

0,3 UL

Perimamos tautinės
vertybės, papročiai
bei puoselėjamos
bendruomenės
tradicijos.
Sudarytos sąlygos
vaikų saviraiškai.
Įsigytos ugdymo
priemonės
etnokultūrinei
veiklai.
Vykdomi
etnokultūriniai
projektai.

Tikslas 2. Formuoti sveiką gyvenseną bei ekologinę savimonę įstaigos bendruomenėje, modernizuojant
erdves ir aprūpinant priemonėmis.
Uždaviniai
Įgyvendinimo
Atsakingi,
Vykdymo
Kaštai
Tikslo įgyvendinimo
priemonės
vykdytojai
data
vertinimo kriterijai
2.1.Stiprinti
Sukurti sveikos
Direktorius,
2020
ŽI
Parengta ir nuosekliai
vaikų
gyvensenos
darbo grupė
įgyvendinama
sveikatos
ugdymo programą
sveikos gyvensenos
ugdymą,
„Salininkuose
programa, įtraukiant į
siekiant tapti
augam sveiki“.
ją šeimą,
sveikatą
bendruomenę.
stiprinančia
Vykdomos talkos,
Tęsti emociškai
Direktorius,
2019–
ŽI
mokykla.
sporto šventės,
saugios ugdymosi
pedagogai,
2023
renginiai ir varžybos.
aplinkos įstaigoje
pagalbos
Išplėtotos ir
įgyvendinimą,
vaikui
įgyvendintos smurto,
inicijuoti smurto ir specialistai
patyčių, kitos
patyčių
prevencijos ir
prevencines veiklas
pagalbos vaikams
bei programas.
programos bei
Panaudoti
Direktorius
2019–
Aplinkos
neformaliojo
2023
lėšos (AP), veiklos: „Zipio
draugai“,
ugdymo pedagogo
darbo
fiziniam lavinimui
užmokestis „Sveikatiada“ ir kt.
etatą.
ir socialinis Tinkamas
psichologinis
draudimas
klimatas įstaigoje,
Organizuoti
Direktorius,
2019–
ŽI
apsaugo nuo patyčių.
sveikatingumo
pedagogai,
2023
Parengti personalo
dienas, aplinkos
tėvai
darbo vertinimo
tvarkymo talkas,
rodikliai,
sporto šventes.
veiklos užduotys.
Įsivertinimo
rezultatai naudojami
veiklos tobulinimui.
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2.2. Kurti,
turtinti ir
plėtoti
aplinką,
skatinančią
įstaigos
bendruomenės
sveikos
gyvensenos
nuostatų
formavimą.

Ugdyti įstaigos
bendruomenės
ekologinius
pradmenis.

Pedagogai,
įstaigos
bendruomenė,
tėvai

2019–
2023

ŽI

Įsitraukti į
saugumo kelyje
prevencines
veiklas.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2019–
2023

ŽI
0,2 UL

Gerinti įstaigos
infrastruktūrą
keičiant ir
modernizuojant
vidaus erdves
vaikų veiklai.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams

2019–
2023

1,0 GPM

Nacionalinio
visuomenės sveikatos
centro bei Vilniaus
valstybinės maisto ir
veterinarinės
tarnybos pažeidimų
nebuvimas.
SAM nutarimu,
Salininkų lopšelisdarželis įtrauktas į
sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklą.
Dalyvavimas
projektuose „Mes
rūšiuojame“,
„Apkabinkime
Žemę“. Atsakingas
elgesys gamtoje ir
artimiausioje
aplinkoje (paukščių ir
vabzdžių girdyklos,
lesyklos, inkilai).
Formuojami
sveikatos ir saugumo
įgūdžiai. Vykdomas
bendradarbiavimas su
socialiniais
partneriais,
specializuotomis
įstaigomis.
Organizuojama
sveikatinimo veikla
ne tik vidaus erdvėse,
bet ir lauke: Kneipo
takas, dviračių takas,
futbolo aikštelė,
saugaus eismo
sankryžos įrengimas.
Įstaiga aprūpinta
priemonėmis vaikų
savireguliacijai ir
sveikatos saugojimui:
šviesos priemonių,
balansinių dviračių
įsigijimas.
Modernizuotos
vidinės erdvės:
kreidinių ,
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magnetinių ir
„Lego“ sienų
įrengimas.
Veikianti
gamtamokslinių
tyrimų laboratorija.
Įrengti
sensomotorinį
kambarį įvairių
vaikų pojūčių
stimuliacijai,
atsipalaidavimui,
nusiraminimui bei
tyrinėjimų
skatinimui.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams

2021

1,0 UL
0,5 GPM

Fiziškai aktyvūs
vaikai. Naujas,
kokybiškas sporto
inventorius. Naujos
lauko erdvės aktyviai,
patirtinei ir vaikų
sveikatą
puoselėjančiai
veiklai.

Atnaujinti vaikų
žaidimo aikšteles,
kurti edukacines
erdves sportui ir
tyrinėjimams.
Mobilių ir pastovių
erdvių įrengimas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams

2019–
2023

5,0 UL

Veikianti
gamtamokslinių
tyrimų laboratorija.

Pakeisti elektros
skydinę ir įstaigos
elektros instaliaciją
bei atlikti remonto
darbus.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams

2020–
2023

PL

Bus mažesnė gaisro
grėsmė, saugiau dirbs
elektros prietaisai,
sumažės elektros
sąnaudos.

Pakeisti asfaltą
įvažiavimo į
darželį teritorijoje
ir kieme.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams

2020–
2023

PL

Bus pakeistas
asfaltas. Įvažiavimas
ir įstaigos kiemą taps
saugus ir tvarkingas.

Tikslas 3. Per projektinės veiklos plėtojimą sukurti besimokančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos
modelį.
3.1. Plėtoti
pedagogų ir
kito personalo
kvalifikacijos
kėlimą,
sudarant
galimybes
darbuotojams

Dalyvauti sveikatos
renginiuose,
konkursuose,
akcijose,
projektinėje
veikloje, įtraukiant
visą bendruomenę.

Pedagogai,
įstaigos
bendruomenė,
tėvai

2019–
2023

ŽI

Aktyvi bendruomenė,
dalyvaujanti įstaigos,
miesto bei šalies
gamtosaugos
programose ir
veiklose.
Parengti organizuotų
renginių nuostatai,
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rezultatai, padėkos.
Vykdytos ir
įgyvendintos
projektinės veiklos.

kryptingai
tobulėti,
įgyjant naujų
kompetencijų.
Formuoti sveikos
mitybos
įgūdžius.

Įstaigos
bendruomenė

Vykdyti personalo Direktorius
veiklos įsivertinimą
bei vertinimą.

Iniciatyvus
pedagogų
dalyvavimas
projektinėje
veikloje.

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymu

Dalyvauti bei
organizuoti patiems
seminarus,
konsultacijas ir

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,

2019–
2023

ŽI
UL

Bendruomenės
tyrimai apie sveikatai
palankią mitybą.
Dalyvavimas „
Pienas vaikams“ ir
„Vaisių
vartojimo skatinimo
mokyklose“
programose.
Suformuota
bendruomenės
mitybos kultūra.
Parengtas sveikatai
palankus, vaikams
priimtinas,
atitinkantis maitinimo
tvarkos aprašą bei
Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos
patvirtintas
valgiaraštis.

2019–
2023

ŽI
0,1KL

Darbuotojai
paskatinti tobulėti
bei skatinami
materialiai. Didinama
atsakomybė už
asmeninį ir profesinį
tobulėjimą.
Pedagogai rengia
įvairių
lygių projektus.
Plėtoja
personalinę
projektinę
veiklą. Dalijasi
projektinės
veiklos patirtimi.

2019–
2023

2019–
2023

ŽI

0,3 KL

Aktyvus pedagogų
dalyvavimas
metodinėje veikloje.
Metodinės literatūros
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3.2. Skatinti
pedagogų
kūrybines
iniciatyvas,
dalijimąsi
patirtimi ir
dalyvavimą
įvairių lygių
projektuose.

diskusijas.
Metodinės
literatūros
įsigijimas ir
analizė.

direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams

Plėtoti glaudų
pedagogų ir kitų
įstaigoje dirbančių
specialistų
bendradarbiavimą.

Direktorė,
pedagogai

analizė.

2019–
2023

ŽI

Bendradarbiavimas
keičiantis informacija
apie ugdytinius,
konsultacijos, bendrų
ugdomosios veiklos
planų rengimas.
2 k/mėn. vyksta
metodiniai
pedagoginiai
susirinkimai, kartą
metuose vedamos
atviros veiklos,
organizuojamos
tarp grupinės
pramogos ir šventės,
eksperimentų,
kūrybinės savaitės.

Viešinti įstaigoje
vykdomas
pedagogų veiklas,
dalytis gerąja
patirtimi, rengti
straipsnius ir
rekomendacijas.

Pagalbos
vaikui
specialistai,
direktorius,
pedagogai

2019–
2023

ŽI

Pedagogai dalyvauja
seminaruose, tarp jų
ir nuotoliniuose,
dalijasi gerąja darbo
patirtimi, naudojasi
naujausia literatūra.
Pedagogai domisi
naujovėmis, gilinasi į
pageidaujamą sritį.

IX. LAUKIAMI REZULTATAI
Įgyvendinus strateginį planą, pagerės ugdymo kokybė, pedagogai įgis naujų įgūdžių, gebėjimų,
patobulins bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas. Bus sukurta vaikų sveikatą stiprinantį
programa „Salininkuose augam sveiki“, tapsime sveikatą stiprinančia mokykla. Mokyklos
bendruomenė atvira naujovėms, reflektuojanti, nuolat tobulėjanti ir rezultatyviai dirbanti. Įstaigos
bendruomenėje nebus toleruojama jokia patyčių forma, puoselėjamos pozityvios vertybės
(mandagumas, rūpinimasis kitais, pagarba, lygiateisiškumas ir kt.) bei bendruomeniškumas.

28

Bus sukurta sistema integruojanti etnokultūrą į ugdymo procesą. Etnokultūra ir sveikatą
stiprinančios veiklos taps neatskiriama kasdienio gyvenimo darželyje dalis. Bendruomenė propaguos
sveikos mitybos kultūrą.
Sukurtos edukacinės erdvės pritaikytos vaikų ugdymo organizavimui lauke, papildomos zonos
vaikų poilsiui ir aktyviai veiklai, įrengtos 2 erdvės ugdytinių darbų eksponavimui, 100 proc. grupės
aprūpintos kompiuteriais, kita IKT technika.
Įstaiga įgyvendins visus higienos normų reikalavimus komplektuojant vaikų grupes, nepritrūks
jaunų kvalifikuotų specialistų, gerės veiklos planavimas ir planų įgyvendinimas, bus dirbama
komandoje, derinant skirtingų specialistų įgūdžius.
Plėtosis projektinė darželio veikla, įtraukianti į jų įgyvendinimą visą Salininkų lopšelio-darželio
bendruomenę bei įstaigos socialinius partnerius.
Lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius sakė: „Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur
žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors
pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia
pareiga. Norėdami pamatyti Lietuvą, žiūrėkime į darželį. Ten vaikai auga, lavinasi, mokosi gyventi,
bręsta kaip asmenybės“.
X. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.
Už strateginio plano įgyvendinimą atsako Salininkų lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui ir strateginio plano stebėsenos darbo grupė, kurie kontroliuoja bei stebi, ar
bendruomenė įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintų uždavinių ir
priemonių įgyvendinimą.
Direktorius, strateginio plano kūrimo darbo grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo
rezultatus Įstaigos tarybos posėdžio metu bei visuotinio tėvų susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu
būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti
siūlymus bei pageidavimus.
Salininkų lopšelio-darželio direktorius organizuoja strateginio plano įgyvendinimo veiklos
kokybės vertinimą vieną kartą per metus, sudarant vertinimo darbo grupę, kuri atlieka vertinimą pagal
paruoštą lentelę:
1 tikslas –
Uždavin
Planuo
iai
tas
rezulta
tas

Pasiektas rezultatas
per tarpinius
įvertinimus; metais
__
__ __ __
m.
m. m. m.

Planuoti
finansiniai
ištekliai

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

Planuota
įgyvendinti
(data)

Įgyvendin
ta
(data)

1
2
3
Išvada apie pasiektą tikslą:
2 tikslas –
Uždavini
ai

Planuotas
rezultatas

Pasiektas rezultatas
per tarpinius
įvertinimus; metais

Planuoti
finansini
ai

Panaud
oti
finansin

Planuo
ta
įgyven

Įgyvendin
ta
(data)
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__
m.

__
m.

__
m.

__
m.

ištekliai

iai
ištekliai

dinti
(data)

1
2
3
Išvada apie pasiektą tikslą:
Po metinio strateginio plano uždavinių įgyvendinimo ir įvertinimo strateginis planas, jo tikslai
bei įgyvendinimo priemonės gali būti keičiami.

____________________
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