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 ĮVADAS 

 

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

nenutrūkstamas procesas įstaigos visuotinai aptartiems galutiniams tikslams pasiekti. Strateginis planas 

padeda numatyti ir kontroliuoti aplinkoje vykstančius procesus, išlaikyti veiklos tęstinumą, vienyti 

bendruomenę ir nukreipti jos veiklą svarbiausių tikslų link. 

             Strateginio plano tikslas – kurti savitą įstaigos modelį, kuris leistų veiksmingai įgyvendinti  

plane numatytąsias programas ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.   

             Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Sakalėlis“ (toliau tekste – darželis)  strateginio veiklos plano 

paskirtis - išanalizuoti išorinės aplinkos ir vidaus išteklių sąlygas ir veiksmingai suplanuoti teisingą 

vystymosi kryptį, perspektyvą, telkti  įstaigos  bendruomenę  sprendžiant aktualiausias darželio ugdymo 

problemas. 

              Rengiant įstaigos strateginį veiklos planą vadovautasi Valstybinės švietimo strategijos 2012-

2022 metų nuostatomis, atsižvelgta į mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimą, vidaus įsivertinimo 

išvadas, mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus. 

               Įstaigos  strateginį veiklos planą rengė darbo grupė kartu su visa įstaigos bendruomene. 

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

tobulėjimo, alternatyvių įvertinimo principų.    

Vadovautasi:  

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;  

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016-2018 metų strateginiu planu; 

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2020 metų strateginiu planu;  

4. Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais (2013-2016 m.);  

5. Lopšelio-darželio  veiklos ataskaitomis (2013-2016 m.);  

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

pasiūlymais;  

          Lopšelio-darželio strateginis planas numatytas 2018-2022 metų laikotarpiui. 
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1. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

     ▪ Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 174 įsteigtas Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto 1989-09-20 

potvarkiu Nr. 425 p., Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 1999 02 24 sprendimu Nr.332 ; 

     ▪ Darželiui suteiktas  „Sakalėlio“ pavadinimas;  

     ▪ Darželio veiklos pradžia 1989-11-01; 

     ▪ Darželis  yra  Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė ugdymo  įstaiga, turi viešojo juridinio 

asmens  statusą, antspaudą su herbu ir įstaigos pavadinimu; 

     ▪ Darželio adresas : Simono Stanevičiaus g. 86, LT-07102 –Vilnius;   

     ▪ Pagrindinė veikos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su 2 specialiosios paskirties  grupėmis ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėmis; 

     ▪  Vaikų lopšelis-darželis „Sakalėlis“ savo veiklą organizuoja  Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais; 

    ▪ Lopšelis-darželis išlaikomas steigėjo lėšomis.  Grupes komplektuoja steigėjas. 

 

 2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

▪  Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ veikia 12 grupių, iš jų:  2 ankstyvojo amžiaus (1,5 m.-3 m.) 

grupės, 6 darželio (3-5 m.) grupės, 2 specialiosios paskirties  grupės ir  2  priešmokyklinio ugdymo 

grupės;                                                                                                                                                                  

▪ Įstaigoje dirba  24 auklėtojai, 1 meninio ugdymo pedagogas, 2 logopedai, 2 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai;                                                                                                                                                          

▪ Vaikų ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis  atnaujinta „Žingsnelis po žingsnelio“ 

programa, „Bendrąja priešmokyklinio  ugdymo ir ugdymosi  programa“ bei logopedine programa 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas“;                                                                              

▪ Dalyvauja Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų metodinio ratelio  „Gija“ veikloje;                                   

▪ Dalyvauja respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose;                                                                

▪ Vykdo emocinio intelekto programą ,,Kimochis“;                                                                                          

▪ Kuriama savita įstaigos aplinka, propaguojant   etnokultūrą;                                                                      

▪ Lopšelis-darželis vykdo tarptautinę „Zipio draugų“ programą; 
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3. IŠORINĖ ANALIZĖ (PESTE MATRICA)  

 

 

VEIKSNIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

   

Politiniai 

teisiniai 

 

 

 

 

Vaikų lopšelis-darželis savo veiklą 

grindžia LR Konstitucija, Vaiko teisių 

konvencija, LR švietimo  įstatymais, LR 

Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir 

mokslo ministerijos teisės aktais, vaikų 

lopšelio-darželio „Sakalėlis“ nuostatais, 

ikimokyklinio ugdymo programa 

„Žingsnelis po žingsnelio“, mokslo metų 

veiklos planu.  

Vaiko gerovės valstybės politikos 

strategijoje 2013-2018 m. siekiama 

plėtoti  paslaugų prieinamumą vaikui ir 

šeimai. Vaikui turi būti teikiama tokia 

apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam 

tikslui turi būti imamasi visų reikiamų 

teisinių ir administracinių priemonių 

Bendruomenė nepakankamai 

domisi Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais 

lopšelio-darželio veiklą. 

Dalies tėvų abejingumas 

ugdymo procesui, menkas  

suinteresuotumas dirbti drauge 

su lopšeliu-darželiu. 

 

Ekonominiai Nuo  2011 m. taikomas  ikimokyklinio 

ugdymo krepšelis, kuris stabilizavo 

problematiką ikimokyklinio ugdymo 

finansavimą. Padidinti auklėtojų 

atlyginimai. Priimtas gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymas suteikia galimybę 

panaudoti 2% įstaigos reikmėms. 

Maži auklėtojų padėjėjų, 

techninio personalo atlyginimai 

įtakoja pedagoginio proceso 

kokybę. 

 

Socialiniai - 

demografiniai 

Ekonomikos augimas  sostinėje padidina  

atvykusių skaičių, o tuo pačiu ir 

nepatekusių į ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas vaikų skaičių 

 

 

Didėja pedagogų senjorų 

skaičius. 

Trūksta auklėtojų - 

ikimokyklinio ugdymo 

specialistų. 

 

Technologiniai  „Technologinė revoliucija” sąlygoja 

fundamentalius pokyčius visuomenės 

gyvenime. Diegiamos informacinės 

technologijos keičia ugdymo/si sampratą.  

 

Neracionalus informacinių 

technologijų naudojimas 

(televizoriaus, kompiuterio, 

kompiuterinių žaidimų) kelia 

grėsmę ugdytinių sveikatai. 

 

Edukaciniai Keičiantis pedagogų mąstymui ir 

orientuojantis į individualius vaiko 

poreikius, augant jų kompetencijai, 

atsiranda didesnė ugdymo(si) programų 

įvairovė, taikomi šiuolaikiniai ugdymo 

metodai, diegiamos inovacijos.   

Pedagogai  noriai dalijasi savo  veiklos 

patirtimi ir sistemingai kelia savo 

kvalifikaciją. Didėja ugdymo programų 

pasiūla specialiųjų poreikių vaikams. 

Sparčiai auga vaikų, turinčių 

įvairių sutrikimų, skaičius. 

Nepakankama pedagogų  

veiklos su specialiųjų poreikių 

vaikais patirtis ir turimi 

gebėjimai.  
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4.VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

4.1. Organizacinė struktūra 
 

       Lopšelio-darželio „Sakalėlis“ struktūrą sudaro:  

1. Administracija-direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

2. Pedagogai - grupių auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, meninio ugdymo pedagogė, 

logopedai.  

3. Sveikatos priežiūros specialistė/dietistė koordinuoja vaikų maitinimo bei sanitarinio-higieninio 

režimo organizavimą.  

4. Aptarnaujantis personalas - auklėtojų padėjėjos, virėjos, valytoja, pastatų ir statinių priežiūros 

darbininkas, sargai, kiemsargis - rūpinasi įstaigos patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo 

pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Direktorius 
                                                       

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos taryba Pedagogų taryba 

Sekretorė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Tech. 

Personalas 
Slaugytoja- 

dietologė 

Virėjos 

 

Pedagogai : auklėtojos,  

priešmokyklinio ugd. ped., 

meninio ugdymo 

pedagogas, logopedai 

Vaiko gerovės 

komisija 
 

Pedagogų atestacijos komisija 

 

Metodinė taryba 
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4.2.Įstaigos valdymas 

       

        Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Jis  atsako už lopšelio-darželio veiklos rezultatus ir visą 

įstaigos veiklą.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja metodinį darbą darželyje, analizuoja ir vertina 

ugdymo procesą įstaigoje, ugdymo rezultatus, teikia profesinę pagalbą pedagogams ugdymo proceso ir 

kitos veiklos organizavimo bei tobulinimo klausimais, stebi, analizuoja ir apibendrina pedagogų veiklą, 

inicijuoja ugdymo programų ir projektų, ugdymo priemonių rengimą, naujų ugdymo formų ir metodų 

įgyvendinimą.  

         Duomenys apie darželio vadovus. 

Vardas, pavardė Pareigybė 

 

Vadybinė kvalifikacinė 

kategorija 

Zita Buitvydienė   Direktorė 

 

II vadybinė 

Irena Viršilienė  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

II vadybinė 

 

           Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: 

           Lopšelio-darželio „Sakalėlis” taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis 

telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. 

Lopšelio-darželio pedagogų taryba – nuolat veikianti  savivaldos institucija. Ją sudaro direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi  dirbantys pedagogai.  

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

susirinkime mokslo metų pradžioje. Tėvų komitetai padeda spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo 

klausimus. 

              Įstaigoje nuolat veikia  šios komisijos: 

              Vaiko gerovės komisija koordinuoja pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimą ir 

prevencinę veiklą lopšelyje-darželyje, nagrinėja vaikų elgesio, bendravimo, priima sprendimus, 

padedančius vaikui ugdytis visaverčio gyvenimo įgūdžius, renka ir apibendrina informaciją iš grupės 

pedagogų, pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko,  analizuoja vaikų tarpusavio santykių, 

pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo, siūlo 

tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje. 

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

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

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

kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.  
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   4.3. Žmonių ištekliai 

 

        Svarbiausi lopšelyje-darželyje yra ugdytiniai. Nuo 2013 m. pasikeitus vaikų priėmimo į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkai ir įsigaliojus 2015 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto tarybos 

sprendimui Nr. 1-57 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, vaikus į grupes 

komplektuoja steigėjas.  

        Nors Lietuvoje pastebimas gimstamumo mažėjimas, Vilniaus mieste, o kartu ir lopšelyje-darželyje 

„Sakalėlis“ vaikų skaičius nuolat auga. Siekiant sumažinti vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

trūkumą, į lopšelį-darželį buvo priimta daugiau vaikų, negu numatyta pagal projektinį pajėgumą.   

    

   UGDYTINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ 

 

1lentelė 

 

 

       Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. į  įstaigą kasmet ateinančių vaikų skaičiaus dinamika keitėsi. Įstaigą lankė 

mažiau dviejų metų vaikų, daugiau lankė vyresnių metų ugdytiniai. 2017m. daugiausia yra penkiamečių 

vaikų. 

  

             PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKAIČIAUS DINAMIKA  

 

                                                                     2 lentelė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nuo 2013 m. priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius svyravo nuo 53 iki 26, nes 2017m. buvo tik 

viena priešmokyklinio amžiaus  grupė. 

 

 

 

 

Vaikų 

skaičius 

Metai  

2 m. 

 

3 m. 

 

4 m. 

 

5  m. 

 

 

 

6 m. 

 

 

Iš viso 

2013 m.  22 50 56 53 47 228 

2014 m. 36 31 59 56 45 227 

2015 m. 35 54 34 53 48 224 

2016 m. 41 40 56 33 49 214 

2017 m. 37 57 48 64 26 232 

METAI 

 

 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ SKAIČIUS 

 

 

2013 m. 51 

2014 m. 48 

2015 m. 53 

2016 m. 49 

2017 m. 26 
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Priešmokyklinio amžiaus grupės formuojamos  tokia tvarka: 1 arba 2 grupės bendrosios paskirties 

priešmokyklinė grupė, o kiti vaikai, lankantys specialiosios paskirties  grupes, lieka jose ir darbas vyksta 

kaip mišrioje grupėje su priešmokyklinio amžiaus vaikais. Dirbama individualiai ir pogrupiais, kartu 

teikiama spec. pagalba kalbos ir komunikacijos sutrikimams taisyti. 

 
 

UGDYTINIŲ PASISKIRSTYMAS  PAGAL LYTĮ 

 

                                                                                                       3 lentelė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Pagal ugdytinių lytį matoma, kad berniukų skaičius yra didesnis negu mergaičių, todėl lauke 

sudarytos sąlygos žaisti futbolą, krepšinį.  Šiais  metais komplektuojant naują grupę buvo priimta 

daugiau mergaičių. 

 

 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ SKAIČIAUS KAITA                                            

 

                                                                                                                 4 lentelė  

 

 

Metai 
Vaikai, kuriems teikiama specialioji pagalba 

Dideli poreikiai Vidutiniai poreikiai Nedideli poreikiai  Iš viso 

2013 32 9 16 57 

2014 26 2 39 67 

2015 26 6 19 51 

2016 25 6 18 49 

2017 27 7 18 52 
 

        Pagal 4 lentelę matyti vaikų skaičius, kuriems teikiama specialioji pagalba. Specialistų, teikiančių 

specialiąją pedagoginę pagalbą, skaičius  per paskutinius penkis metus nepakito. Darželyje specialiąją 

pagalbą teikia 2 logopedai, grupėse dirba kvalifikuoti pedagogai. 

                  

 

METAI 

 

 

BERNIUKAI 

 

 

MERGAITĖS 

 

2013 m. 124 104 

2014 m. 105 101 

2015 m. 125 92 

2016 m. 122 97 

2017 m. 123 109 
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               Specialiųjų poreikių vaikai yra ugdomi 2-jose specialiose ir bendrose  darželio grupėse.  

Vaikai, kuriems nustatyti dideli arba labai dideli ugdymosi poreikiai, į specialiosios paskirties  grupes 

priimami su Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis. Specialiųjų poreikių vaikų skaičius kito 

nežymiai,  daugėjo vaikų  su negalia: dėl lėtinių neurologinių sutrikimų, dėl  žymaus klausos sutrikimo, 

dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, dėl vidutinio judesio ir padėties sutrikimo, dėl mišraus raidos 

sutrikimo bei kompleksinių sutrikimų. Kiekvienais metais vaikų diagnozės keičiasi. Sudaroma vaikui 

pritaikyta ar individualizuota programa, kai yra gautas toks Pedagoginės psichologinės tarnybos 

sprendimas. Individualizuojant ugdymą, atsižvelgiama į kiekvieno vaiko patirtį, išgales, ugdymosi 

poreikius, o galimybės siejamos su pokyčiais. Besiugdydamas pritaikytoje aplinkoje, besinaudodamas 

pritaikytomis ir inovatyviomis mokymo(si) priemonėmis, naudojant alternatyvius, inovatyvius 

ugdymo(si) metodus bei strategijas vaikas gauna daugiau dėmesio ir individualios pagalbos pagal savo 

poreikius. Visiems šių grupių vaikams teikiama intensyvi logopedo pagalba, grupėse dirba kvalifikuoti 

pedagogai bei teikiamos vaiko raidos centro  specialistų konsultacijos (pagal poreikius).  

              Siekiant įtraukiojo ugdymo, vaikai su dideliais ugdimosi  poreikiais  yra integruojami į 

bendrojo ugdymo grupes,  dirbant bendrųjų ugdymo programų pagrindu, jas pritaikant vaiko 

gebėjimams ir poreikiams. Efektyviau organizuojant įstaigos Vaiko gerovės komisijos veiklą, išsamiau 

įvertinami vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, emocijų (nerimo spektro) ir elgesio sutrikimai, kuriems 

nustatyti nedideli ar vidutiniai ugdymosi poreikiai.                                                    

              Atsižvelgiant į bendruomenės poreikį, Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir 

2018 m. steigėjo skirtass lėšas darbo užmokesčiui numatyta įdarbinti psichologą, mokytojo padėjėjus, 

specialųjį pedagogą, kurie padės pedagogams kurti bendrą, interaktyvią mokymosi erdvę, užtikrinančią 

lygiaverčius, pozityvius ir  dialogiškus santykius. 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                          

 

       

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGDYTINIŲ SKAIČIAUS KAITA 

 

 

 

                               5 lentelė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Analizuojant 2013-2017 metų įstaigą lankančių vaikų skaičių, ryškėja vaikų skaičiaus padaugėjimo  

tendencija. Šį vaikų padaugėjimą įtakojo  komplektuojant naują grupę. Nuo 2017 metų  įstaigoje veikia 

12 grupių, iš jų 2 spec.  grupės su kalbos ir komunikacijos sutrikimais. 

 

 

 

LANKYTŲ IR PRALEISTŲ DIENŲ SKAIČIAUS KAITA  

 

                                                                                                       6 lentelė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ugdytinių lankomumo analizė rodo, kad lopšelyje-darželyje veiksmingai plėtojamos sveikos 

gyvensenos idėjos, kasmet mažėja ugdytinių sergamumas. Praleistų dienų skaičius sudaro tėvų 

pamaininio darbo režimas, sesers/brolio, besimokančio mokykloje, tėvų atostogos ir su tuo susijęs 

ikimokyklinio amžiaus vaiko nelankymas. 

 

METAI 

 

 

VAIKŲ 

SKAIČIUS 

 

2013 m. 228 

2014 m. 227 

2015 m. 224 

2016 m. 219 

2017 m. 244 

 

METAI 

 

 

LANKYTŲ  

 

 

PRALEISTŲ 

 

 

DARBO DIENŲ 

SKAIČIUS 

 

2013 m. 31.292 23.495 251 

2014 m. 34.227 21.850 252 

2015 m. 34.116 21.214 252 

2016 m. 32.198 22.150 252 

2017 m. 19.250 14.790 169 
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TĖVAI 

      Tėvai turi gauti teisę dalyvauti lopšelio- darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo 

procese, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus. Tėvai bendradarbiauja su lopšelio- 

darželio darbuotojais sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus, padeda sudaryti reikiamas 

sąlygas vaiko ugdymui ir priežiūrai. Nustatyta tvarka moka už vaiko išlaikymą lopšelyje – darželyje. 

Priimant vaikus į įstaigą su vaikų tėveliais sudaromos dvišalės vaiko ugdymo sutartys.  

 

UGDYTINIŲ  TĖVŲ ŠEIMYNINĖ PADĖTIS  

 

                                                                                                    7 lentelė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizuojant tėvų socialinę padėtį, buvo įvertinta šeimos padėtis pagal tai, ar tai pilnos, ar nepilnos 

šeimos, kiek jose auga vaikų. Mūsų įstaigoje nemažai sėkmingų, pilnų daugiavaikių šeimų. Ypatingai jų 

padaugėjo 2017 metais. 

 

UGDYTINIŲ  TĖVŲ IŠSILAVINIMAS  

 

                                                                                         8 lentelė  

 

 

 

 

 

 

      

 

       

    Iš 8 lentelės matome, kad lopšelyje-darželyje didesnė tėvų dalis turi aukštąjį išsilavinimą. Tėvų su 

aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu skaičius didėja kiekvienais metais. Tėvai pageidauja, jog vaikai, 

lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigą, būtų ugdomi, didžiausią dėmesį skiriant vaikų sveikatos 

stiprinimui, dvasinių vertybių formavimui ir kūrybinio mąstymo įgūdžių ugdymui. Įstaigos pedagogai 

taktiški, išmintingi, šiltai bendraujantys su tėvais. Jie sugeba išlaikyti aukštą bendravimo kultūrą. 

 

 

 

METAI 

 

 

IŠSISKYRĘ  

 

 

VIENIŠI 

 

 

DAUGIAVAIKIAI  

 

 

SOC. 

REMTINI, 

BEDARBIAI  

 

2013m. 5 - 10 1 

2014 m. 6 1 11 2 

2015 m. 7 1 10 2 

2016 m. 9 1 14 3 

2017 m. 10 1 16 2 

 

METAI 

 

 

AUKŠTASIS  

 

 

SPEC. VIDURINIS 

 

 

VIDURINIS 

 

 

 

 

 

 

 2013 m. 170 25 18 

2014 m. 171 26 17 

2015 m. 179 25 15 

2016 m. 180 24 16 

2017 m. 186 26 19 



 13 

UGDYTOJAI 

 

PEDAGOGŲ IŠSILAVINIMAS     

  

   Įstaigoje dirba aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį  ikimokyklinį  išsilavinimą turintys specialistai, 

gebantys laiduoti kokybišką vaikų ugdymą(si). Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 

pagalbą teikia logopedai. Dirba meninio ugdymo pedagogas.                                                                              

                                                                                                                                                         9 lentelė 
                                                           

  

  

    Įgytas išsilavinimas 

 Iš viso 

darbuotojų 

Metai Aukštasis Iš jų ikim. ugd 

 specialybės 

Aukštesnysis Iš jų ikim. ugd 

 specialybės 

Pedagogų 

darbuotojų  

( iš viso) 

 22 2013 m. 15 13 7 7 

 22 2014 m. 15 13 7 7 

22 2015 m. 16 14 7 7 

23 2016 m. 16 14 7 6 

23 2017 m. 16 14 7 6 

Direktorius  2013 m. A 1   

 2014 m. A 1   

 2015 m. A 1   

 2016 m. A 1   

 2017 m. A 1   

Direktoriaus  

pav. 

ugdymui 

 2013 m. 1 1   

 2014 m. 1 1   

 2015 m. 1 1   

 2016 m. 1 1   

 2017 m. 1 1   

Auklėtojos   16 2013 m. 10 10  7 

 16 2014 m. 10 10  7 

 16 2015 m. 10 10  7 

17 2016 m. 10 10  6 

 18 2017 m. 10 10  5 

Meninio 

ugdymo  

pedagogas  

  2013 m. 1    

  2014 m. 1    

  2015 m. 1    

 2016 m. 1    

  2017 m. 1    

Logopedas   2013 m. A 2   

  2014 m. A 2   

  2015 m. A 2   

         2016 m. A 2   

  2017 m. A 2   
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DDuuoommeennyyss  aappiiee  ppeeddaaggooggųų  ttuurriimmąą  kkvvaalliiffiikkaacciinnęę  kkaatteeggoorriijjąą  

                                                                                                                                               10 lentelė                                                 

 

 

       Pedagogai kvalifikaciją kelia atsižvelgiant į įstaigos veiklos prioritetus, tikslus bei pačių poreikius. Metų 

pabaigoje tikslinama pedagogų perspektyvinė atestacijos programa, kuri nustatyta tvarka aptariama įstaigos 

Mokytojų ir pagalbos  mokiniui specialistų atestacijos komisijoje ir suderinama su lopšelio-darželio steigėju. 

       Dauguma pedagogų yra įgiję vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.         

Tik 3 pedagogai turi  auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Lopšelyje-darželyje yra 5  auklėtojos 

metodininkės. Pedagogams sudarytos sąlygos siekti aukštesnės kategorijos. 

 

PPeeddaaggooggųų  ddaarrbboo  ssttaažžaass                                                                                                                                                                                                                  1111  llentelė                                                

 

                                                                                                                                              12   lentelė                                             

        Pedagogų amžiaus jaunėja, nes į kolektyvą ateina jaunos pedagogės. Dvi auklėtojos dar mokosi, 

viena  šiais metais  baigė ikimokyklinio ugdymo perkvalifikavimo studijas LEU.  

 

 

 

 

 

 

Pedagogai 
 

 

Metai 

 

Vyresnysis auklėtojas 

 

Auklėtojas  

metodininkas  

 

Auklėtojas  

ekspertas  

2013 m. 16 5 - 

2014 m. 16 5 - 

2015m. 16 5 - 

2016 m. 16 6 - 

2017 m. 19 5 - 

  

Iki 4m. 

 

Nuo 4 -10 m. 

 

Nuo 10 -15 m. 

 

15 m. ir daugiau 

2013 m. - - - 21 

2014 m. - - - 21 

2015 m. - - - 21 

2016 m. - - - 21 

2017 m. 2 - - 22 

Pedagogų  

amžius 

 

Metai Iki 

25 m. 

26-29 

 m. 

30-39 

m. 

40-45      

m. 

 

45-49  

   m. 

50-54 

  m. 

 

55-59  

    m. 

 

60-64 

    m. 

 

Virš  

65 

m. 

 2013 m. - - 4 3 4 3 3 3 1 

2014 m. - - 4 4 3 3 3 3 1 

2015 m. - - 3 3 3 3 3 5 1 

2016 m. - - 3 3 3 3 4 5 1 

2017 m. - - 3 4 3 3 3 5 3 

Pedagogų 

 skaičius 

          

2013 m. 21         

2014 m. 21         

2015 m. 21         

2016 m. 22         

2017 m. 24         
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Personalas 

 

      Šiuo metu įstaigoje dirba 48  darbuotojai, iš jų – 20 pedagogų, – 22 aptarnaujančio personalo 

darbuotojai, 2 pagalbos vaikui specialistai bei 4 administracijos darbuotojai. 

                                                                   13 lentelė                                               

 

  
 

 

 

 

 

 

      Peržiūrėjus ir išanalizavus darbuotojų asmens bylas nustatyta, kad nuo 2013 -2017 metų personalo 

kaita nedidelė. Keitėsi šie darbuotojai: dietistė,  auklėtojų padėjėjos, kiemsargis, skalbėja. 

                                                                                                                                 14 lentelė                                             

 

 

                                              

 

 

       

  

      Šiuo  metu įstaigoje daugiausia dirba 50-54 metų amžiaus pedagogų. Pedagogų vidutinis amžius, o 

kartu ir pedagoginio darbo stažas ilgėja. 

 

4.4. Ugdymo kokybė 

 

       Ugdytojų ir ugdytinių sąveika grindžiama partneryste, visapusiškai atsižvelgiama į vaiko norus, 

šeimos pageidavimus ir siūlymus. Ugdomoji aplinka kuriama tikslingai vaiko tobulėjimui. Ugdomojo 

proceso organizavimas lankstus, atitinkantis vaikų poreikius ir interesus. Ugdomoje veikloje  dalyvauja 

auklėtojų padėjėjos. Priešmokyklinės grupės vaikų brandumo mokyklai rezultatai atitinka fizinės, 

psichinės, socialinės brandos kriterijų rodiklius. Vaikų pažanga atitinka priešmokyklinio ugdymo 

standartą, pedagogų ir tėvų lūkesčius. Vaikų pažanga akivaizdi kiekviename amžiaus tarpsnyje. 

        Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio lopšelis-darželis „Sakalėlis“ dirba pagal įstaigoje patobulintą  

ikimokyklinio ugdymo programą „Žingsnelis po žingsnelio“. Ši programa atspindi lankančių vaikų 

poreikius, tėvų lūkesčius, yra naudinga pedagogams bei visai bendruomenei.  

        Nauji iššūkiai šiandieninėje švietimo sistemoje – kurti edukacinę aplinką, orientuotą į daugiau 

ugdymosi galimybių teikiantį procesą, kuris skatintų aktyvią ugdytinių veiklą ir savarankišką mąstymą. 

Pagrindinis ugdymo principas  šiandieninėje pedagogikoje  –  išmokyti vaiką įvairių būdų ir metodų, 

kaip kūrybiškai ir kritiškai mąstyti. Įstaigoje rengiamos metodinės dienos, per kurias pedagogai pristato 

savo inovatyvius ugdymo(si)metodus.   

Personalo skaičius Metai 
29 2013 m. 

28 2014m. 

29 2015 m. 

28 2016 m. 

28 2017 m. 

Personalo 
amžius 

    Metai Iki 

25 m 

26 

-29 

 m. 

30 

-39 

m. 

40- 

45    

m. 

45- 

49   

m. 

50- 

54 

 m. 

55- 

59    

m. 

60- 

64 

m. 

Virš 65   

m. 

2013 m. - - 2 5 5 8 9 3 4 

2014 m. - - 2 5 5 9 7 3 4 

2015 m. - - 2 4 5 10 8 3 4 

2016 m. - - 2 3 5 11 6 4 4 

2017 m. - - 2 2 6 10 6 5 4 
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4.5. Planavimo struktūra 

 

       Planavimo struktūrą sudaro lopšelio - darželio strateginis planas, metinis veiklos planas, metinis 

metodinės veiklos planas, atestacijos programos, Vaiko gerovės komisijos planai, grupių metiniai ir 

trumpalaikiai ugdymo planai, savivaldos institucijų – darželio tarybos, pedagogų tarybos veiklos planai. 

Planams sukurti sudaromos darbo grupės, o atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos planams teikiami 

įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Su strateginiu planu, metiniu veiklos planu supažindinama 

lopšelio-darželio „Sakalėlio“ taryba, kuri pristato juos darbuotojams, ugdytinių tėvams visuotiniuose 

bendruomenės susirinkimuose.  

      Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Žingsnelis po 

žingsnelio“. Programos turinys orientuotas į vaikų visuminį ugdymą(si), būtiniausių vaiko poreikių: 

fizinio ir psichinio saugumo, judėjimo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos 

tenkinimą.  

       Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu 

Nr. V - 779. Priešmokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo 

programa „Zipio draugai.“ 

Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. Planavimo 

formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos įstaigos bendruomenės 

įsitraukimo į  patį planavimo procesą. 

 

4.6. Finansiniai ištekliai       

       Lopšelis-darželis yra finansiškai nesavarankiškas, išteklius naudojame pagal steigėjo patvirtintas 

biudžeto programos sąmatas. Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro: valstybės biudžeto lėšos 

„Mokinio krepšelio“ finansavimui, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, ugdytinių tėvų 

mokamos lėšos ugdymo procesui gerinti. Šios lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas.  Nuo 2004 

metų materialinės bazės gerinimui bei stiprinimui naudojamos finansinės lėšos iš gautos 2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio.      

       Lopšelio-darželio finansinės veiklos vykdymą reglamentuoja bendruomenės sukurta apskaitos 

politika, kuri 2015 metais buvo koreguota vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais. Bendruomenės nariai dalyvauja planuojant lėšas ir nuolat informuojami apie 

jų panaudojimą. Įstaigoje veikia viešųjų pirkimų komisija, jos taisyklės paskelbtos viešai įstaigos 

internetinėje svetainėje.  Lopšelyje-darželyje sukurta virtuali ugdymo aplinka ir užtikrintas virtualios 

aplinkos prieinamumas visoms bendruomenės grupėms. Teikiamos ataskaitos įstaigos tarybai apie 

gautų lėšų  veiksmingą ir tikslingą panaudojimą.   
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4.7.Veiklos įsivertinimas 

 

       Lopšelio-darželio bendruomenė, siekdama tobulinti įstaigos veiklą ir kokybiškai ugdyti bei auklėti 

jaunąją kartą, kasmet įsivertina savo veiklą. Įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos 

efektyvumo vertinimo forma. Veiklos įsivertinimas įstaigoje atliktas remiantis  patvirtinta 

„Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2015-07-

22 įsakymas Nr. ISAK-1557). 

        Įsivertinant veiklą, dalyvauja visa bendruomenė. 2016 m. geriausiai bendruomenės buvo įvertintos 

ugdomosios veiklos, aplinkos, programų atitikties vaiko poreikiams ir interesams bei ugdymo 

motyvacijos palaikymo sritys. Gerai bendruomenė įvertino ugdymo organizavimą įstaigoje ir veiklos 

planavimą. Patenkinamai buvo įvertintas ugdomosios veiklos sistemiškumas, šeimos įsitraukimas į 

ugdomąjį procesą, metodinė specialistų pagalba. 2015 m., patvirtinus naujus ugdymą organizuojančius 

dokumentus „Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą“, atsirado poreikis koreguoti ir atnaujinti ugdymo programą, pritaikyti ją vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijams.  

     Lopšelio-darželio vidinė veiklos kontrolė planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka lopšelio-

darželio vadovybė, savivaldos institucijos. Lopšelio-darželio vidinė veiklos kontrolė vykdoma išorės ir 

vidaus norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir yra orientuota į darbuotojų mokymą bei pagalbos jam 

suteikimą. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra lopšelio-

darželio nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai.        Ugdomosios veiklos priežiūros 

planui kasmet pritaria pedagogų taryba, priežiūrą vykdo paskirti asmenys, apie veiklą informuojama 

metodiniuose pasitarimuose. Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami du kartus metuose (rudenį ir pavasarį 

) pagal ugdymo sritis ir kompetencijas. Pedagogai grupių veiklos atskaitas teikia pedagogų tarybai, jų 

pagrindu mokslo metų pabaigoje rengiama lopšelio-darželio veiklos ataskaita. Veiklos planai, ugdymo 

programos, viešųjų pirkimų ataskaitos, metinės veiklos ataskaitos skelbiami darželio interneto svetainėje 

www.sveiki atvykę į darželį „ Sakalėlis“, prieinami plačiajai visuomenei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sveiki/
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4.8. Ryšių sistema  

 

Fiksuoto telefono ryšio paslaugas įstaigai teikia AB ,,Teo“, interneto ryšį ir kompiuterinę 

programinę įrangą prižiūri  UAB „ALFATEL“. 

      Lopšelio-darželio įvaizdžio formavimui reikšminga interneto svetainė www.sveiki atvykę į darželį „ 

Sakalėlis“ . Joje skelbiama informacija apie įstaigos veiklą, struktūrą,  teikiamas paslaugas.  

      Skubi informacija perduodama el. paštu. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuota   10 darbo vietų 

(prijungtų prie interneto). Kompiuteriai sujungti į vieną tinklą. Visas veiklos dokumentavimas 

atliekamas kompiuteriais. Įstaiga turi   2 laidinius telefonus, kopijavimo aparatus, įstaigoje  veikia 

bevielis internetas.  

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su  Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 

asociacijomis, dalyvauja įvairiose programose ir projektuose. Užmegzti partnerystės ryšiai su S. 

Stanevičiaus progimnazija,  Lietuvos edukologijos universitetu ir Vilniaus kolegija dėl studentų 

praktikos lopšelyje-darželyje. 

 

5.VIDINĖS ANALIZĖS SITUACIJA 
 

2016 m. lapkričio mėn. atlikto plačiojo veiklos įsivertinimo išvados ir rezultatai: 

 
Vidiniai veiksniai 

 

Stiprosios pusės Silpnosios pusės 

 

Lopšelio – 

darželio kultūra/ 

etosas 

 

Draugiškas ir palankus vaikams ir 

darbuotojams mikroklimatas. Vaiko 

poreikiams pritaikyta ir aprūpinta edukacinė 

aplinka. Atsakomybė už ugdymo(si) 

rezultatus. Pedagoginio meistriškumo ir 

ugdymo kokybės siekis. 

Tautinių tradicijų ir papročių puoselėjimas.                   

Bendruomenė patenkinta estetiniu lopšelio-

darželio įvaizdžiu ir dalyvauja jį puoselėjant. 

Sukurta internetinė svetainė, kuri nuolat 

atnaujinama. 

 

Į lopšelio- darželio 

tradicijų ir ritualų kūrimą 

per menkai įtraukiami 

tėvai.  

Ne su visais socialiniais 

partneriais pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys.  

 

 

Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis 

  

Stiprinama vaikų sveikata, puoselėjamas 

kūrybingumas, savarankiškumas, 

atsakingumas. Tenkinami ugdytinių poreikiai 

ir tėvų lūkesčiai, užtikrinamas visuminis 

asmenybės ugdymas, aukšta ugdymo kokybė. 

Ugdymo procesas organizuojamas vykdant 

atnaujintą lopšelio-darželio ikimokyklinio 

ugdymo programą  „Žingsnelis po žingsnelio“ 

ir bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą. Ugdymas grindžiamas 

kompetencijomis, į vaiką orientuota veiksena.  

 

Tobulintina mokytojų 

veiklos planavimo 

kokybė, atsižvelgiant į 

„Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašą“.  

Personalui trūksta 

informacinių 

komunikacinių 

technologijų valdymo 

įgūdžių ir motyvacijos 

nuosekliai jas taikyti 

ugdymo procese. 

http://www.sveiki/
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Vaiko ugdymo(si) 

pasiekimai 

 

Įstaigoje laipsniškai kuriama savita vaikų 

pasiekimų vertinimo sistema – vykdomas 

vaikų daromos pažangos stebėjimas pagal 

veiklos sritis. Didžioji dalis vaikų  įstaigoje 

pasiekia aukštą pasirengimo mokyklai lygį bei 

atitinka priešmokyklinio ugdymo standartus. 

Darželio ugdytiniai  pasirodo respublikiniuose 

konkursuose ir miesto renginiuose.  

Tėvai sistemingai ir laiku gauna išsamią 

informaciją apie vaikų pasiekimus ir pažangą, 

darželio veiklą.  

 

 

Pedagogų  ir tėvų veiklos 

dermė skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos 

vertinant. 

 

 

 

Parama ir 

pagalba vaikui, 

šeimai 

 

Teikiama metodinė ir informacinė pagalba 

šeimai, logopedo pagalba –vaikams, turintiems 

kalbos sutrikimų. Lopšelyje-darželyje  saugi ir 

ugdanti aplinka. Palankus psichologinis 

darželio mikroklimatas. Bendruomenės nariai 

žino savo teises, pareigas, jomis vadovaujasi, 

prisiima  atsakomybę. 

 

 

Pagalbos ir paramos 

šeimai įvairovė.  

 

 

Ištekliai 

 

Įstaigoje dirba brandus, turintis ilgametę patirtį 

ir nuolat tobulėjantis personalas. 

Kasmet vykdoma įstaigos finansinės veiklos ir 

materialinių išteklių apskaitos kontrolė, 

atsiskaitoma steigėjui,  lopšelio-darželio 

tarybai ir tėvams.   

Atnaujinta edukacinė aplinka, suremontuotos 

laiptinės. Kompiuterizuota 10 darbo vietų. 

 

 

Lėšų trūkumas riboja  

pastato renovacijos 

darbus. 

5 grupių sanitariniai 

mazgai yra seniai 

neremontuoti ir dalinai 

neatitinka  higienos 

reikalavimų. 

Patalpų stoka papildomam 

ugdymui, fiziniam vaikų 

lavinimui. 

 

 

Mokyklos 

valdymas  

 

Įstaigos vadovas sugeba sutelkti darbuotojus į 

vieningą visumą, kompetentingas, aukštos 

kvalifikacijos,  turintis žinių bei vadybinių 

gebėjimų, kuriuos sėkmingai panaudoja 

įstaigos  valdyme, užtikrinant kokybišką 

ugdymo proceso planavimą ir organizavimą 

bei darbuotojų motyvavimą. 

Bendruomenė dalyvauja metinės veiklos plano 

įgyvendinime, bendradarbiauja metodinėje 

grupėje, dalijasi patirtimi, keičiasi idėjomis. 

 

 

  

Nepakankamai efektyviai 

veikia įstaigos stebėsenos, 

vertinimo ir įsivertinimo 

sistema. 
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6. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 
     Išanalizavus tėvų, pedagogų apklausos rezultatus, susipažinus su 2016 metais atlikto mokyklos 

veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita, 2013-2016 metais mokykloje  atliktų įsivertinimų 

išvadomis ir pasiūlymais, nuomonė apie dabartinę situaciją ir perspektyvą pasiskirstė taip: 

Stipriosios pusės 

• Lopšelio-darželio bendruomenės  

sukurta ir atnaujinta ikimokyklinio 

ugdymo programa atitinka valstybės 

nustatytus reikalavimus, dera su 

kitomis edukacinėmis programomis, 

vykdomomis darželyje. 

• Įstaigoje ugdymo(si) procesas 

organizuojamas kokybiškai, atliepia 

vaikų ugdymo(si) poreikius, tėvų 

lūkesčius. 

• Lopšelio-darželio veikla paremta 

parama ir pagalba vaikui ir šeimai. 

• Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškos, 

fiziniams, socialiniams, emociniams 

po-reikiams tenkinti. 

• Bendruomenės nariai dalyvauja 

kuriant mokyklos politiką bei 

strategiją. 

• Vadovas iniciatyvus, telkiantis 

bendruomenę, buriantis komandas, 

vertinantis ir gerbiantis 

bendruomenės narius. 

Silpnosios pusės 

• Nepakankamas tėvų aktyvumas ir jų siekis 

dalyvauti vaikų ugdymo procese. 

• Tobulintina informavimo sistema organizaciniais, 

metodiniais, pagalbos, paramos šeimai ir kitais 

socialiniais bei edukaciniais klausimais. 

• Skatintinas mokyklos savivaldos institucijų 

veiklumas. 

• Nepakankamai išnaudojama socialinė partnerystė 

siekiant ugdymo kokybės ir įvairovės.   

• Įstaiga neturi patirties, užsienio kalbos įgūdžių 

rengiant ES projektus ir negali įsisavinti 

atitinkamų lėšų. 

 

 

Galimybės 

• Augantis visuomenės pasitikėjimas 

ikimokykliniu ir priešmokykliniu 

ugdymu skatina ugdymo 

prieinamumą įvairių visuomenės 

sluoksnių vaikams. 

• Lengvatos už vaiko išlaikymą 

ikimokyklinėje įstaigoje, skatina 

daugiavaikes šeimas naudotis 

ugdymo įstaigos paslaugomis, sudaro 

sąlygas žmonėms aktyviau 

integruotis į darbo rinką, suteikia 

vienodo starto galimybes vaikams iš 

nepasiturinčių šeimų.  

• Efektyviai naudojant gaunamas 

lėšas, yra galimybės kurti 

funkcionalias edukacines aplinkas, 

turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus ir 

išorės aplinką.  

• Yra bendruomenės poreikis kurti 

specialias ugdymosi aplinkas vaikų 

saviraiškai, kūrybai, mąstymui ir 

kalbai  lavinti. 

Grėsmės 

• Didėja migracijos rodiklis. Daugėja šeimų, 

išvykstančių laikinai dirbti užsienyje, kurios laikiną 

vaikų globą patiki seneliams ar kitiems 

artimiesiems, o tai įtakoja vaikų emocinę būklę ir 

ugdimosi pasiekimus.  

• Sunkėjanti gyventojų socialinė padėtis didina 

socialinius įstaigos įsipareigojimus. 

•  Daugėja vaikų, turinčių ugdimosi sunkumų, emocijų 

ir elgesio sutrikimų.  

• Kompiuterinės technologijos išstumia knygą, 

kūrybinius žaidimus, gyvą bendravimą. 

•  Pedagogai praranda motyvaciją dirbti darželiuose, 

jaučiamas jų trūkumas.  
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        7. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

 

 

 1. Įvertinus esamą padėtį, galima teigti, kad įstaigoje dirba patyrę, didelį pedagoginio darbo stažą 

turintys pedagogai. Jie turi galimybę taikyti pažangias metodikas, naujausias technologijas, modernias 

ugdymo(si) priemones, mokytis, tobulėti ir stiprinti profesines kompetencijas bei gebėjimus kursuose, 

mokymuose ir kt. kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir taip siekti aukštos ugdymo kokybės. 

 

 2. Tėvai – patikimi ugdymo partneriai, tačiau nepakankamai aktyvus jų dalyvavimas vaiko ugdymo 

procese bei pasiekimų vertinime neužtikrina kokybiško ugdymo šeimoje ir darželyje perimamumo. 

 

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

vaikų aktyvumą, sveiką gyvenseną. 

 

4. Lopšelis-darželis neturi pakankamai intelektualinių resursų bei tradicijų dalyvauti ES remiamuose 

projektuose, kurie  užtikrintų tikslingą finansavimą ir tuo pačiu materialinės bazės gerinimą. 
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8. LOPŠELIO-DARŽELIO  STRATEGIJA 

 

MISIJA  

 

        Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų 

poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir 

kūrybingą asmenybę bei  tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas. 

 

VIZIJA 

 
         Sveikas vaikas – saugus vaikas – džiugus vaikas – kūrybiškai  mąstantis vaikas – laimingas vaikas. 

 

FILOSOFIJA 

         Žmogaus gyvenimas, tai ilgas kelias į Save. Filosofija orientuota į savęs tobulinimą. Tinkamų 

sąlygų sukūrimas vaikų protinių, emocinių ir fizinių galių vystymui(si), siejant su tautos identitetu ir 

tradicijomis, nuosekliai didinant edukacinę šeimos kultūrą. Mišrių šeimų vaikų integravimas į lietuvių 

liaudies kultūros, papročių bei tradicijų puoselėjimą. 

 

PRIORITETAI 

• Kokybiškos ugdymo paslaugos; 

• Išsilavinę, kūrybingi aukštos kvalifikacijos pedagogai;   

• Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant 

informacines komunikacines technologijas; 

• Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas. 
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9. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

 

     Siekiant paslaugų kokybės ir užtikrinant vaikų poreikių tenkinimą, tobulinti ugdymosi kokybę, kurti 

įstaigos kokybės vadybos sistemą ir mokymosi kultūrą atsižvelgiant į švietimo sistemai keliamus tikslus 

ir klientų poreikius. 

 

Tikslas 1.Tobulinti ugdymo(si) ir priežiūros kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, 

atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

 

 Uždaviniai: 

1. Siekti nuoseklumo ir tęstinumo veiklos planavime. 

2. Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo(si) procesą. 

3. Kurti, turtinti ir plėtoti aplinką, skatinančią vaikų ir jų šeimos narių sveikos gyvensenos nuostatų 

formavimą. 

4. Puoselėti optimaliausią šeimos ir lopšelio-darželio sąveiką. 

 

Tikslas 2. Kurti sąlygas ir palaikyti mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime 

 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir valdymo bei 

įsivertinimo sistemą. 

2. Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją. 
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10. STRATEGINIŲ 2018- 2022 M.M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 
 

 

Tikslas 1. Tobulinti ugdymo(si) ir priežiūros kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Vykdymo 

data 

Kaštai Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

 

1. Siekti nuoseklumo ir 

tęstinumo veiklos planavime.  

 

 

Įstaigos metinio 

veiklos plano 

parengimas ir 

vykdymas  

 

 

  

2018- 

2022 m. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

Ugdymo turinio planavimas remiasi 

valstybinėmis rekomendacijomis, atliepia 

šeimos, vietos bendruomenės poreikius. 

Parengtas 2018-2022 m. strateginis planas, 

kuriame plėtros tikslai dera su švietimo 

politika, atliepia įstaigos ir bendruomenės 

poreikius, prioritetai siejasi su ugdymo 

kokybės gerinimu. 

 

 

2.Organizuoti darnų, orientuotą į 

vaiką ugdymo(si) procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiko 

socializacijos, 

savarankiškumo, 

kūrybiškumo 

skatinimas, 

dalyvavimas vaikų 

kūrybos 

konkursuose 

 

 

 Nuolat 

 

Mokinio krepšelio, 

ugdymo, projektų 

lėšos 

1200 € 

 

Kiekvienoje veikloje vaiko intelektualiniai 

gabumai plėtojami per kūrybinį mąstymą. 

Pedagogai, kurdami aplinką sudaro sąlygas 

ugdytis  savybes, susijusias su gebėjimu 

gyventi, kurios lemia sąmonės ir asmenybės 

kokybę – gyvenimo kokybę. 

  

Konsultacijų, 

seminarų 

organizavimas. 

Metodinės 

literatūros 

įsigijimas ir 

analizė. 

Nuolat Mokinio krepšelio 

lėšos, skirtos 

kvalifikacijai 

tobulinti, 

800 € 

Metodinės literatūros analizė, konsultacijos ir 

seminarai padės:  

- planuojant ugdomąją veiklą lavinti tikslų 

formulavimą, veiksmų plano sudarymo 

įgūdžius;  
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Vaikų ugdomosios 

veiklos planavimas 

remiantis vaiko 

stebėjimu ir 

ugdymo proceso 

refleksija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

- ugdomąjį  procesą planuoti lanksčiau, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir 

galimybes. 

- derinti pedagogo planuotą, vaikų 

išprovokuotą, spontaninę veiklą. 

- kryptingai ir tikslingai ugdyti specialiuosius 

poreikius turinčius vaikus. 

- vaikų pasiekimų stebėjimas padės pedagogui 

matyti  vaiko gebėjimus ir įgūdžius. 

- kryptinga, planinga veikla tenkins 

individualius vaiko poreikius, tobulins 

ugdymo(si) kokybę. 

 

 

Tradicinių ir 

netradicinių 

švenčių, akcijos 

renginių, parodų 

organizavimas. 

Bendruomenės 

tradicijų kūrimas, 

siekiant įtraukti 

šeimą į įstaigos 

gyvenimą. 

 

 

Nuolat 

 

Ugdymo lėšos, 

rėmėjų lėšos, 500 € 

 

 

Lietuvių kalendorinių švenčių organizavimas. 

Etnokultūrinių projektų rengimas. 

 Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, 

konkursuose, akcijose.  

 

 

 

 

Planavimas, 

išryškinant 

individualaus 

darbo su  

specialiųjų 

poreikių turinčiais 

vaikais planavimo 

galimybes. 

 

Nuolat 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Pačių auklėtojų sukurtų ugdymo priemonių 

naudojimas. 

Įgyta emocinio intelekto programa 

,,Kimochis“ specialiųjų poreikių vaikams. 
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3. Kurti, turtinti ir plėtoti 

aplinką, skatinančią vaikų ir jų 

šeimos narių sveikos gyvensenos 

nuostatų formavimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdomų 

edukacinių 

projektų tąsa. 

 

 

 

2018- 

2022  m. 

 

 

 

 

 

Savivaldybės 

biudžeto, projektų, 

mokinio krepšelio 

lėšos,  

1000 € 

 

Toliau vykdomi ekologiniai, sporto, 

sveikatingumo, socializacijos  projektai. 

 

Sveikos 

gyvensenos 

ugdymo 

programos 

kūrimas (skatinti 

visą įstaigos 

bendruomenę 

aktyviai dalyvauti 

sveikos 

gyvensenos 

programos kūrime 

ir vykdyme). 

 

2018 m. 

 

Ugdymo lėšos, 100 € 

 

Parengta ir planingai įgyvendinama sveikos 

gyvensenos programa. Bendruomenės 

dalyvavimas įvairioje veikloje sutelks vieningą 

komandą, leis siekti rezultatyvumo. 

Pedagogai sėkmingai integruos į ugdomąjį 

procesą sveikatingumo programą. 

Vykdys akcijas, rengs sporto šventes, turnyrus 

sveikos gyvensenos skatinimo tema.  

 

 

 

Sveikos 

gyvensenos 

programos 

vertinimas 

 

 

2018 m. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Atliktas sveikos gyvensenos programos 

vertinimas; remiantis analizės duomenimis  

papildyta sveikatos ugdymo programa „Būk 

sveikas“. 

 

 

Dalyvavimas 

sveikatos 

renginiuose, 

konkursuose, 

akcijose, 

projektinėje 

veikloje, įtraukiant 

visą bendruomenę. 

 

 

2018- 

2022 m. 

 

Mokinio krepšelio, 

projektų  lėšos, 300 € 

 

Sveikatos veiklose dalyvauja apie 90 proc. 

bendruomenės narių. Didžioji dalis  vaikų įgis 

motyvaciją sistemingai sportuoti ir aktyviai 

judėti. 
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Bendradarbiauti su 

sveikatingumo 

veiklą vykdančiais 

atsakingais 

specialistais, 

partneriais. 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose.  

Sveikatingumo 

dienų,  

aplinkos tvarkymo 

talkų, sporto 

švenčių įjungiant 

vaikų tėvus, 

bendruomenę 

organizavimas. 

Įstaigos metodinio 

kabineto 

praturtinimas  

metodine literatūra 

apie sveikos 

gyvensenos 

ugdymą. 

Nuolat 

 

 

Mokinio krepšelio, 

ugdymo, 2 proc. 

lėšos,  

200 € 

Tėvai renginiuose dalyvaus aktyviai, dalinsis 

patirtimi, žiniomis.  

2 kartus per metus atliekama sergamumo 

analizė, numatomos priemonės. Dalyvausime  

„Vaisių vartojimo skatinimo programoje“ ir 

programoje „Pienas vaikams“. Vaikų 

sergamumo rodikliai mažės 30 proc. 

Jauki, sveika psichologinė aplinka įstaigoje.  

Parengtos rekomendacijos tėvams, įstaigos 

bendruomenės nariams saugios ir sveikos 

gyvensenos klausimais. 

Darželio metodinis kabinetas  bus papildytas 

naujomis knygomis apie sveiką gyvenseną. 

 

 

 

 

Naujų lauko 

edukacinių erdvių 

kūrimas ir senų 

atnaujinimas 

 

2018- 

2022 m. 

 

 

Mokinio krepšelio, 

ugdymo lėšos 

 

Bus įrengtos futbolo ir krepšinio aikštelės, 

atnaujintos aikštelių kūrybinės erdvės, įrengti 

bėgimo takai. 

 

Maitinimo 

kokybės 

stebėjimas 

 

 

2018- 

2022 m. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Laipsniškai pereinama prie sveikos mitybos. 

Pagal gydytojų nurodymus organizuojamas 

pritaikytas maitinimas. Sveikatai palankus 

valgiaraštis. Maisto paruošimas ir patiekalų 

įvairumas atitinka vaikų amžių ir sveikatos 

mitybos rekomendacijas. 
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4. Puoselėti  šeimos ir lopšelio-

darželio sąveiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gero mikroklimato 

įstaigoje kūrimas ir 

palaikymas 

Nuolat 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai  60% pedagogų  aktyviai dalyvaus Vilniaus 

miesto  renginiuose, 30% respublikiniuose 

renginiuose. 

Kiekvieną įstaigos 

bendruomenės 

nario įtraukimas  į 

įstaigos veiklą, 

pasiskirstymas 

vaidmenis pagal 

individualius 

gebėjimus ir 

patirtį. 

 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai Įstaigoje organizuojami renginiai, pramogos, 

vakaronės. 

 

 

 

Telkimas 

komunikuojančios, 

geranoriškos, 

profesionalios 

įstaigos komandos, 

produktyvus 

bendradarbiavimas 

darbo grupėse.  

 

  

Nuolat 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Komandinis darbas garantuos vykdomos  

veiklos nuoseklumą, išbaigtumą, 

rezultatyvumą. 

Šeimos gaus veiklos įvairovės pagalba žinių 

bei taps patys aktyviais ugdymo proceso 

dalyviais ir pedagogų partneriais.  

 

 

Šeimos, kaip  

partnerės, 

dalyvavimas 

ugdymo procese, 

teikiant reikalingą 

informaciją ir 

aktyviai kviečiant 

dalyvauti ir tapti 

ugdymo proceso 

dalyviu. 

 

Nuolat 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Rudenį ir pavasarį įstaigoje rengiamos atvirų 

durų dienos. Metų bėgyje šeimos kviečiamos 

dalyvauti organizuojamuose renginiuose, 

pramogose, vakaronėse.  
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Tikslas 2. Kurti sąlygas ir palaikyti mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Vykdymo 

data 

Kaštai Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

 

1. Tobulinti įstaigos  

darbo organizavimo, 

turto ir lėšų 

administravimo ir 

valdymo bei 

įsivertinimo sistemą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaisrinės saugos 

instrukcijų 

atnaujinimas 

 

 

 

 

 2018 m. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Atnaujintos gaisrinės saugos įvadinė, administracinių patalpų, 

kiemsargio instrukcijos. 

 

Vidaus darbo 

tvarkos tobulinimas 

 

 

2018 m. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Atnaujintos lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklės. 

 

 

 

 

Darbuotojų 

pareigybių 

atnaujinimas. 

 

 

 

 

 

 

2018 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaujantis 2003 m. liepos1d. Lietuvos Respublikos darbuotojų 

saugos ir sveikatos įstatymo Nr.IX-1672 straipsnio 5 punktu ir 2017 

m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro įsakymu Nr.A1-177 patvirtintos Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos I 

skyriaus 1 punktu parengti nauji pareigybių  aprašymai. 

 

 

 

2. Stiprinti 

besimokančios 

bendruomenės idėją. 

 

 

 

Įstaigos pedagogų 

ir darbuotojų 

profesinio 

tobulėjimo 

skatinimas 

 

 

 

2018- 

2022 m. 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

Įstaigos vadovai ir pedagogai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose, priima pokyčius. 
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Veiksmingos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo  

strategijos 

sukūrimas pagal 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

koncepciją. 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

 

 

Nuolat 

 

Mokinio krepšelio, 

savivaldybės biudžeto 

lėšos kvalifikacijos 

tobulinimui 

1000 € 

 

Sudaryti lankstūs darbo grafikai, kad darbuotojai galėtų dalyvauti 

mokymuose, seminaruose, kursuose. 

Sukurta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa, skatinanti 

nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo asmeninę ir institucinę 

motyvaciją, užtikrinančią tikslingą ir veiksmingą lėšų naudojimą. 

Kursuose ir seminaruose įgytos žinios panaudos ugdymo programos 

turinio tobulinimui. 

 

 

Pedagoginio 

proceso stebėjimas. 

Savianalizė. 

Ugdymosi aplinkos, 

skatinančios 

ugdymosi kultūrą 

kūrimas. 

 

 

Nuolat 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

Kiekvienas pedagogas atkleis savo individualius profesinius ir 

asmeninius gebėjimus, kuriant kokybės siekiančios įstaigos įvaizdį. 

Pedagoginės patirties sklaida, savęs vertinimas leis išsamiau vertinti 

savo ir kolegų darbą, atsinaujinti, įgauti pasitikėjimą. 

 

 

Įstaigos patrauklaus 

įvaizdžio kūrimas 

 

 

Nuolat 

 

 

Savivaldybės 

biudžeto, 

projektų lėšos,  

2000 € 

 

 

Vidinėms aplinkoms ir kabinetams reikalingas atnaujinimas. 

Modernizuoti ir atnaujinti žaidimų aikštelės lauke. Atnaujinti   

pavėsinių stogus. 
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Įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimo 

su socialiniais 

partneriais 

vystymas. 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

 

Įsisavinamos naujos bendravimo ir bendradarbiavimo formos su 

šeima, socialiniais partneriais, įgyvendinami bendri projektai. 

Įstaigos veiklos pristatytos internetinėje svetainėje. 

Įstaigos bendruomenės nariai įtraukti į įstaigos projektinę veiklą. 

 

 

 

Persikvalifikavimo 

studijų skatinimas, 

gretutinių 

specialybių įgijimas 

 

 

2018- 

2022 m. 

 

Mokinio savivaldybės 

biudžeto lėšos 

kvalifikacijos 

tobulinimui 

 

 

 

 

 

 

Sudarytos sąlygos siekti profesinio tobulėjimo. 

 

 

 

 

 

11. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

 

            Įstaiga išliks paklausia, teiks kokybišką ugdymą, priežiūrą, užtikrins vaikų poreikių tenkinimą, garantuos sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, 

skatins sveiką gyvenimo būdą, sukurs įstaigos kokybės vadybos sistemą. Darbuotojams sudarys sąlygas siekti profesinio tobulėjimo bei palaikys 

 mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime. Kurs ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, ieškos finansinių 

resursų.  

          Darželis tobulins, plėtos savo įvaizdį, stiprins besimokančios bendruomenės idėją naudodama ryšių su visuomene priemones, aktyvins ugdytinių 

šeimos narių dalyvavimą ugdymo procese. 
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12. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

 

 

       Įstaigos strateginio plano stebėsenos grupę (toliau – stebėsenos grupę) sudaro: įstaigos tarybos 

pirmininkas, nariai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, tėvų 

komiteto pirmininkas, du pedagogai. Stebėsenos grupė tvirtinama direktoriaus įsakymu. 

       Stebėsenos grupės pagrindinis tikslas – vertinti įstaigos veiklos rezultatus ir koreguoti jos veiklą: 

padėti sekti planavimo, organizavimo ir vadovavimo eigą, gauti informaciją, aiškintis  netikslumus, jų 

priežastis, surasti būdus nesklandumams šalinti. 

      Stebėsenos rezultatai turi būti skelbiami bendruomenei 1 kartą metuose. Analizuoja strateginio plano 

įgyvendinimą. Analizės rezultatus fiksuoja. 

 

Strateginių tikslų pasiekimo analizė 

 

( pavyzdys) 
 

Tikslas: 

 

 

Uždaviniai 

 

 

 

Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

 

Uždavinys 1 

 

 

 

    

Uždavinys 2 

 

 

 

    

Uždavinys 3 

 

 

 

    

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

 

 

Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 
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13. DOKUMENTŲ, KURIAS VADOVAUJANTIS PARENGTAS STRATEGINIS PLANAS, 

SĄRAŠAS: 

 

 

1. Įstaigos vidaus analizė ir metinė veiklos programa, patvirtinta lopšelio-darželio „Sakalėlis“ 

direktoriaus įsakymu 2017-08-31 Nr.V-67. 

2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014-09-02 įsakymas Nr.779. 

3. Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2004-06-02 įsakymas Nr. -835. 

4. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis amžius. 2004-11-10. Išleido Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerija. 

5. Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo švietimo sistemoje programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002-02-28 įsakymas Nr. 315. 

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

7. 2004-07-16  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2013-2015 metų strateginis veiklos planu; 

9. Lietuvos Respublikos Seimo 2003- 08- 20 nutarimas Nr. IX-1569 „Dėl Vaiko gerovės valstybės 

politikos koncepcijos patvirtinimo“ Nr. 52-2316. 

10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-12-29 įsakymas Nr. ISAK-2667 „Dėl 

gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategijos“. 

11. Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategijos. 

 

 

 

 

 

 

 


