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ĮVADAS 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ strateginis planas 2016 - 2020 metams yra 

darželio strategijos 2013-2017 metams tęsinys. Strateginiame plane siekiama atsižvelgti į Vilniaus 

miesto strateginiame veiklos plane 2010-2020 m. keliamus prioritetus ir Valstybinės švietimo 

strategijos 2012 m. spalio 11 d.  nuostatų projekte keliamą tikslą: „Paversti Lietuvos švietimą tvariu 

pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir valstybės ir pasaulio ateitį“. 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ strateginis planas 2016 - 2020 metams rengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 – 06 – 06 nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio 

planavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos valstybės strategijos 2013 – 2022 metų nuostatomis. 

Strateginio plano rengimui 2015 m. lapkričio 26 d. direktorės įsakymu Nr.V- 24  , sudaryta darbo 

grupė. 

 

 

Strateginio plano rengimo grupės vadovė – Ona Malinauskienė 

                                                       Nariai:  

                                                                  Auklėtoja –metodininkė Vilija Gerasimovičienė 

     Auklėtoja –metodininkė Aldona Karobienė 

     Auklėtoja – metodininkė Danguolė Januškaitienė 

                                                                   Auklėtoja – metodininkė Raminta Petrulionienė 

                                                                   Vyr. auklėtoja Jolita Matulytė 

                                                                   Vyr. auklėtoja Rūta Jevsejavienė 

                                                             Vyr. auklėtoja  Jurgita Morkūnaitė-Utkienė 

 

 Patvirtinta, nustatyta strateginio plano parengimo tvarka ir atlikta išorinė aplinkos 

analizė, vidinės aplinkos analizė ir apibendrinti rezultatai. Aplinkos analizės rezultatai, lopšelio 

darželio privalumų, trūkumų, galimybių bei grėsmės nustatymas tapo situacijos analizės pagrindu. 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ strateginis planas 2016 – 2020 metams sudarytas 

vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 metų nuostatomis bei Vilniaus 

miesto savivaldybės švietimo strateginio plano 2010 – 2020 metų kryptimis ir nusako 

įstaigos strategines kryptis, tikslus, laukiamus rezultatus. 

2. Įgyvendinant įstaigos strateginio plano kryptis, siekiama ugdymo(si) kokybės, tęstinumo ir 

prieinamumo, pedagogų, tėvų bei socialinių partnerių pastangų sutelktumo, naujų 

kompetencijų įgijimo bei įstaigos pastatų būklės pagerinimo, materialinės techninės bazės 

gerinimo, visuomenės ekologinės savimonės ugdymo bei moderniausių informacinių 

technologijų kūrimo. XXI amžius – labai greitos technologijų, klimato, ekonomikos ir 

vertybių kaitos amžius. 

3. Siekiant įgyvendinti strateginio plano tikslus 2016 – 2020 metams, bus užtikrintas 

įgyvendinamų programų funkcionavimas, edukacinių ir socialinių paslaugų kokybė. 

Institucija taps atvira kaitai, kūrybingos asmenybės vystymui (-si), ugdys socialiai aktyvų, 

kūrybingą, atsakingą, kultūringą žmogų, šalies, Europos ir pasaulio pilietį – „Didžiausia 

stiprybė- tai pasitikėjimas žmogumi ir kūrybinių jėgų sutelkimas“. 

 

II. BENDROSIOS ŽINIOS  

Pavadinimas: Vilniaus m. lopšelis – darželis „Pušaitė“, įsteigtas 1971 metais. 

Institucijos grupė – ikimokyklinė įstaiga. 

Steigėjas: Vilniaus miesto Savivaldybės taryba. 

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Teisinis statusas: Veikianti. 

Tipas: lopšelis – darželis. 

Paskirtis: bendrosios paskirties mokykla. 

Darbo režimas: dieninė. 

Mokomoji kalba: lietuvių. 

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis. 

Adresas: Bistryčios g. 3, LT – 10318 Vilnius. 

Telefonas: 852343900, 852343792 

Faksas: 852343900. 

el. paštas: rastine@pusaite.vilnius.lm.lt 
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III. APLINKOS (PEST) ANALIZĖ 

 

 

1. IŠORĖS VEIKSNIAI 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai 

LR Vyriausybės programoje aiškiai išreikštas prioritetas švietimui, mokslui, investicijų į 

žmones didinimui. Kartu su ES struktūrinių fondų parama tai atveria galimybes smarkiai pakeisti 

padėtį tiek šalyje, tiek švietimo sistemoje. LR Vyriausybės programoje numatytos priemonės 

palankios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijoms, siekiant didinti ugdymo 

prieinamumą, kokybę bei veiksmingumą. 

Pagrindiniai teisiniai dokumentai reglamentuojantys Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ veiklą 

yra šie: Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarimai, Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Vilniaus 

miesto plėtros strateginis planas 2010-2020 metams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtros programa“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo Kultūros ir 

sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai bei įstaigos nuostatai. Įstaigos veiklai daro 

įtaką įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimai. 

Priimant vaikus įstaiga vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu. 

 

Ekonominiai veiksniai 

 

 Lietuva orientuojasi į modernų, žiniomis grindžiamą ūkį, todėl žiniomis besiremianti 

ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu įgyvendinant Valstybinę švietimo 2010-2020 m. 

strategiją švietimo finansavimas ir ištekliai naudojami taip, kad švietimo sistema geriau prisitaikytų 

prie laisvosios rinkos ir būtų užtikrintas geresnis švietimo prieinamumas bei kokybė. 

 Nuolat iškylantys nauji reikalavimai žmogui, visuomenei, švietimo sistemai, skatina 

ugdymo institucijas peržiūrėti savo veiklą, reaguoti į visuomenės kintančius poreikius. Siekiant 

išlaikyti konkurencingumą ir būti patraukliam, būtina tobulinti ugdymo kokybę, plėsti 

bendradarbiavimą su socialiniai partneriais, bendradarbiauti su šeimomis, auginančiomis vaikus, 

orientuotis į Europines švietimo tendencijas. 



6 

 

 Siekiant švietimo modernizavimo, mokyklų atnaujinimo, kompiuterizavimo, būtina 

vykdyti švietimo finansavimo ir išteklių naudojimo reformą. Lopšelis – darželis „Pušaitė“, kaip ir 

visa švietimo sistema, nepakankamai finansuojama: 

 

 Ikimokykliniam ugdymui skiriama mažai dėmesio lyginant su kitomis švietimo sistemos 

pakopomis. 

 Biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai atnaujinti nepakanka būtinoms išlaidoms finansuoti. 

 Stinga investicijų įstaigos modernizavimui. 

 Įstojimas į ES įgalina pasinaudoti struktūriniais fondais, tačiau nėra specialistų rengti 

projektams ir programoms, skirtoms pritraukti struktūrinių fondų lėšas. 

 Nuolatinė infliacija, kainų didėjimas, netolygus atlyginimų didėjimas, mokesčio už 

maistą ikimokyklinėje įstaigoje padidinimas gali sumažinti vaikų skaičių ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

 Per maži aptarnaujančio personalo atlyginimai skatina personalo kaitą ir trūkumą. 

 Mokytojų atlyginimas neproporcingas ekonominio išsivystymo lygiui. 

 

Socialiniai – demografiniai veiksniai 

 

Įstaigos veiklą ir jos strateginio plano kryptis įtakoja bendroji Lietuvos socialinė politika, jos 

būklė, miesto socialiniai veiksniai. Vertinant socialinių veiksnių įtaką lopšeliui-darželiui 

svarbus veiksnys yra nuolat mažėjantis gimstamumas šalyje, stebima augančios migracijos 

tendencija. 

 Susirūpinimą kelia ir vaikų sergamumo rodikliai. Tai skatina ugdymo įstaigas 

koreguoti savo veiklos kryptis. Lietuvoje auga ir vaikų su spec. poreikiais skaičius, kurie taip 

pat turi turėti galimybę ugdytis jiems priimtomis sąlygomis. Daug vaikų šalyje turinčių kalbos ir 

kitų komunikacijos sutrikimų. 

 Todėl ir ugdymo įstaigos turi rinktis tokias veiklos perspektyvas, kuriose būtų 

akcentuojamos vaikų sveikatos stiprinimo, sergamumo prevencijos programos, steigiami 

papildomi specialiųjų pedagogų etatai. 

Įstaigoje vyrauja negatyvūs socialiniai išorės veiksniai: 

 Daugėja vaikų skaičius iš nepilnų šeimų. 

 Daugėja socialinės rizikos šeimų vaikų. 

 Didėja migracijos rodiklis. 
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 Pastebima vaikų sergamumo didėjimo tendencija (dažniausiai pasitaikantys susirgimai: 

regos sutrikimai, virškinamojo trakto ligos, laikysenos sutrikimai, netaisyklinga pėdos 

padėtis).  

 Daugėja vaikų su specialiais poreikiais. 

  Lopšelį – darželį lanko vaikai nuo pusantrų  metų amžiaus. 

 Daugėja daugiavaikių šeimų; 

 Vyrauja teigiami socialiniai išorės veiksniai. 

 Augantis visuomenės pasitikėjimas ugdymu, švietimu. 

 Lengvatos už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje auginančioms tris vaikus šeimoms. 

 

Technologiniai veiksniai 

 

 Visose gyvenimo srityse įsigali informacijos ir komunikacijos technologijos. Auga 

visuomenės kompiuterinis raštingumas, mokyklose naudojama vis daugiau modernių šiuolaikinių 

mokymo priemonių.  

 Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo (-si) metodus, 

daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. Jų diegimas švietimo įstaigose yra 

svarbi šalies pertvarkos dalis. 

Lopšelyje-darželyje skiriamas pakankamas dėmesys informacinių technologijų diegimui.  

Pedagogai yra įsigyję kompiuterinio raštingumo pagal Europos standartą (ECDL) pažymėjimus. 

Įstaigoje įrengtos 12 kompiuterizuotos darbo vietos, veikia 2 spausdintuvai, 1- daugiafunkcinis 

įrengimas. Lopšelis-darželis turi internetinę prieigą, todėl turi galimybę greitai susirasti reikiamą 

informaciją, keistis ja naudojantis elektroninio pašto paslaugomis, taip pat modernizuoti ugdymo 

procesą (įvairūs kompiuteriniai lavinamieji žaidimai, mokomieji filmukai ir kt.). 

 Vienas pagrindinių Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų yra vykdyti informacinės ir 

žinių visuomenės plėtros programą „Švietimas informacinei visuomenei“. Naujų 

šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas pagerins švietimo prieinamumą. 

 Vykdomas pedagogų kompiuterinio raštingumo testavimo programos, skatins pedagogų 

kompetentingumą. 

 

 

2. VIDAUS VEIKSNIAI 

2. 1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas 
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 Lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra valstybinė dieninio tipo, bendrosios paskirties 

įstaiga, kurioje veikia 12 grupių: 

 3 – ankstyvojo ugdymo grupės (1,5 – 3 m.) 

 7 – ikimokyklinio amžiaus grupės (3 – 5 m.) 

 2 – priešmokyklinio amžiaus grupės (6 – 7 m.) 

Įstaigą lanko apie 261 vaikai. 

 Vaikų grupės komplektuojamos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto 

savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu. 

 

Valdymo struktūra 

 

 Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ administracija: 

 

1 lentelė. Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ administracija 

Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės 

funkcijos 

Vadybinė kategorija 

Ona Zimblienė Direktorė III vadybinė 

Ona Malinauskienė Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

III vadybinė 

 

 Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ institucijos: 

-  Darželio taryba – aukščiausia institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus 

(globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos 

veiklos uždaviniams spręsti. Lopšelio – darželio „Pušaitė“ įstaigos tarybą sudaro 8 nariai: 

pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Ona Malinauskienė, pirmininkės pavaduotoja – 

Rūta Stumbrienė , nariai –  Medardas Puidokas, Mindaugas Barysas, direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams Stanislava Petkevičienė, vyr. auklėtoja Jolita Matulytė, vyr. auklėtoja Rūta 

Jevsejevienė, auklėtoja-metodininkė Aldona Karoblienė.                         . 

- Mokytojų taryba – nuolat veikianti Darželio institucija, sprendžianti pagrindinius 

pedagogų profesinius bei ugdymo klausimus. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotoja, kiti 

ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu. 

- Pedagoginis personalas – tai grupių pedagogai, logopedas, meninio ugdymo pedagogas. 
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-   Ūkio personalas -  direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – rūpinasi įstaigos patalpų  

paruošimu darbui, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, pastatų, inventoriaus, ugdymo 

priemonių apsaugą – Stanislava Petkevičienė, auklėtojų padėjėjos, virėjos, statinių priežiūros 

darbininkas, sargai, kiemsargis. 

-    Medicinos personalas - bendrosios praktikos slaugytoja – vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, 

mitybos ir maitinimosi bei sanitarinio – higieninio režimo organizavimą ir koordinavimą – Irena 

Freimanienė. 

-   Sekretorius – archyvaras – rengia ir tvarko dokumentus, vadovaudamasis Dokumentų 

rengimo taisyklėmis bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

               Lopšelyje – darželyje nuolat veikiančios komisijos: 

o Vaiko gerovės komisija, kurios veiką reglamentuoja nuostatai, patvirtinti 

direktoriaus įsakymu. 

o Pedagogų atestacinė komisija, kurios veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti 

direktoriaus įsakymu. 

2. 2. Žmonių ištekliai 

Pedagogai ir kiti specialistai 

  

 Produktyviam darbui bei kokybiškam bendro tikslo siekimui būtinas 

bendradarbiavimas bei dalijimasis gerąja darbo patirtimi. 

Įstaigoje dirba 25 pedagogai: 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 1 meninio 

ugdymo pedagogas, 1 logopedas. 

17 pedagogų turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją (90 %) 5 – metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies, kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

 

2 lentelė. Pedagogų išsilavinimas 2013 – 2014 m. 

 

2013 m . Iš viso 

darbuotojų 

aukštasis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugd. spec. 

aukštesnysis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugd. 

specialybės 

Vidurinis 

Pedagogų 

darbuotojų 

25 21 19 4 4 - 
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iš  viso 

Direktorius 1 1 1 - - - 

Direkt. pav. 

ugd. 

1 1 1 - - - 

Auklėtojas 21 17 17 4 4 - 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

1 1 - - - - 

Logopedas 1 1 - - - - 

 

 

2014 m . Iš viso 

darbuotojų 

aukštasis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugd. spec. 

aukštesnysis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugd. 

specialybės 

Vidurinis 

Pedagogų 

darbuotojų 

iš  viso 

25 21 19 4 4 - 

Direktorius 1 1 1 - - - 

Direkt. pav. 

ugd. 

1 1 1 - - - 

Auklėtojas 21 17 17 4 4 - 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

1 1 - - - - 

Logopedas 1 1 - - - - 

 

2015 m . Iš viso 

darbuotojų 

aukštasis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugd. spec. 

aukštesnysis Iš jų 

ikimokyklinio 

ugd. 

specialybės 

Vidurinis 

Pedagogų 

darbuotojų 

25 21 19 4 4 - 
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iš  viso 

Direktorius 1 1 1 - - - 

Direkt. pav. 

ugd. 

1 1 1 - - - 

Auklėtojas 21 17 17 4 4 - 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

1 1 - - - - 

Logopedas 1 1 - - - - 

 

Pedagogų kvalifikacija 

 

Pedagogų kvalifikacija – lemiantis veiksnys užtikrinant įstaigos veiklos kokybę, todėl profesinės 

kompetencijos tobulinimui įstaigoje sudarytos sąlygos. Pedagogai kvalifikaciją kelia atsižvelgdami į 

įstaigos tikslus bei pedagogų poreikius.  Kiekvienų metų pradžioje patikslinama perspektyvinė 

atestacijos programa, kuri suderinama su steigėju ir patvirtinama įstaigos pedagogų atestacijos 

komisijoje. 

3 lentelė. Pedagogų kvalifikacija 2013 – 2015 m.  

2013m.  

Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Auklėt. metodininkas Auklėtojas ekspertas 

0 19 6 0 

 

 

2014 m.  

Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Auklėt. metodininkas Auklėtojas ekspertas 

0 19 6 0 

 

2015 m.  

Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Auklėt. metodininkas Auklėtojas ekspertas 

0 19 6 0 

 

 Pedagogai atviri naujovėms, inovacijoms. Nuolat kelia savo kvalifikaciją Profesinių kompetencijų 

tobulinimo centro rengiamuose seminaruose, Visuomenės sveikatos centro organizuojamuose 
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seminaruose ir kituose renginiuose. Organizuoja atviras veiklas įstaigos pedagogams, tėvams, kitų 

ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų pedagogams. Pedagogai laisvai dirba kompiuteriu, nuolat tobulina 

savo kompiuterinio raštingumo žinias. 

 

Pedagogų darbo stažas 

 

Lopšelio darželio „Pušaitė“ kolektyvo narių kaita nedidelė, dirba ilgametę darbo patirtį turintys 

pedagogai. 

 

4 lentelė. Pedagogų darbo stažo kitimas 2013 – 2015 m. 

2013 m.  

Iki 4 metų Nuo 4 - 10 Nuo 10 – 15 metų 15 metų ir daugiau 

7 5 1 12 

 

2014 m.  

Iki 4 metų Nuo 4 - 10 Nuo 10 – 15 metų 15 metų ir daugiau 

5 6 2 12 

 

2015 m.  

Iki 4 metų Nuo 4 - 10 Nuo 10 – 15 metų 15 metų ir daugiau 

4 6 3 12 

 

Pedagogų amžius  

 

Remiantis STD duomenimis, daugiausia Vilniaus mieste dirbančių ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų amžius – nuo 40 iki 49 metų. Pedagogų amžiaus vidurkis lopšelyje- darželyje „Pušaitė“ 

mažai skiriasi nuo pedagogų amžiaus vidurkio šalyje (41,5). 

 

Išvados: 

 Įstaigoje dirba 100 % pedagogų, turinčių ikimokyklinį pedagoginį išsilavinimą, iš jų 90 % 

pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą. 

 Atestuoti ir turintys kvalifikacinę kategoriją – 100 % - pedagogai: 70 % turi vyresniosios 

auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 30 % - metodininko kvalifikacinę kategoriją. 
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 Pedagogų stažo vidurkis didėja: 57,1 % pedagogų turi didesnį nei 15 metų darbo stažą. 

 

Ugdytiniai 

 

Lopšelio – darželio „Pušaitė“ grupės komplektuojamos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus 

miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos 

aprašu, parengtu remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin. 1991, Nr. 23 – 593; 2003,  

Nr. 63 – 2853). 

Įstaigoje grupės komplektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 313 patvirtintų Lietuvos higienos normų HN 75:2010. 

 Vaikai į grupes priimami iki rugsėjo pirmos, jei yra laisvų vietų ir vėliau. 

 

Nors šalyje vaikų gimstamumas mažėja, įstaigos ugdytinių auga, tai parodyta 8 lentelėje. 

 

8 lentelė. Ugdytinių skaičiaus kitimas 2013 – 2015 m.  

 Bendras vaikų skaičius Lopšelio grupėse Darželio grupėse 

2013 m.  250 40 210 

2014 m. 255 40 215 

2015 m.  254 45 209 

 

Projektinis įstaigos pajėgumas – 250 vaikų. Šiuo metu įstaiga 100 % užpildyta. 

 

Ugdytinių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

 

 Įstaigai priklausančio rajono ugdytinių skaičius didėja. Didžioji dauguma lankančiųjų 

gyvena Antakalnio mikrorajone. Duomenys parodė, kad mūsų įstaigą lanko ne tik vaikai iš 

Antakalnio mikrorajono, bet ir iš tolimesnių Vilniaus mikrorajonų. 

Apklausos rezultatai parodė, kad mūsų įstaigą tėvai renkasi dėl įvairių priežasčių: geri atsiliepimai 

apie įstaigą, įstaiga arti tėvų darbovietės, vaikus padeda prižiūrėti arti įstaigos gyvenantys seneliai.  
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Ugdytinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba 

 Lopšelyje – darželyje „Pušaitė“ ugdomi vaikai si kalbos ir komunikacijos sutrikimais 

(vaikų su specialiais poreikiais nėra). 

 

11 lentelė. Ugdytinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba, skaičiaus kaita 2013 – 2015 m. 

 Ugdytinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba 

skaičius 

2013 m.  33 

2014 m.  35 

2015 m.  37 

 

Ugdytiniai, kuriems reikalinga logopedo pagalba, sudaro 23 % iš visų įstaigą lankančių vaikų. Su 

vaikais nuo trijų metų dirba logopedas, teikiamos konsultacijos tėvams ir pedagogams. 

 

Tėvai 

 

 Tėvai turi teisę dalyvauti lopšelio – darželio veikloje, vaikų ugdymo procese, gauti 

informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus, pateikti prašymą direktoriui dėl sąlygų 

papildomam vaikų ugdymui sudarymo. Tėvai bendradarbiauja su lopšelio – darželio darbuotojais, 

sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus, padeda sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, 

protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei raidai. Nustatyta tvarka moka už vaiko išlaikymą lopšelyje – 

darželyje. Priešmokyklinėje grupėje su ugdytinių tėvais yra sudaromos ugdymo sutartys. 

 

Išvados: 

 

 Socialiai remtinų šeimų įstaigoje nėra. 

 Aukštesnį išsilavinimą ir aukštesnę socialinę padėtį turintys tėvai prioritetu laiko 

visapusišką vaiko ugdymą, o kiti – vaiko globą. Taigi tėvų poreikius lemia jų socialinė 

padėtis. 

 Tėvai yra patenkinti ugdymo procesu, ugdytojų kompetencija ir profesionalumu. Ugdymo 

kokybė atitinka lūkesčius. 
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2. 3. Planavimo struktūra 

 Lopšelio-darželio „Pušaitė“  veikla planuojama rengiant penkių metų strateginį 

veiklos planą, metinę veiklos programą. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal tęstinę 

individualiąją lopšelio-darželio „Pušaitė“ ikimokyklinio ugdymo programą atnaujintą, remiantis 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu bei metodinėmis rekomendacijomis, Vaikų 

sveikatingumo programa, Papildomo ugdymo daile programa. 

 Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (-si) 

programą“. Pedagogai rengia perspektyvius priešmokyklinio ugdymo planus, teminius bei 

individualius ugdomosios veiklos planus. Auklėtojos planuodamos savo veiklą vadovaujasi 

lopšelio-darželio „Pušaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa, grupės metiniais planais, naudoja 

savaitės planavimą. Programas, projektus, planus rengia direktoriaus įsakymu. Įstaiga savo veiklą 

planuoja mokslo metams pagal Savivaldybės pateiktas metodines rekomendacijas ir vadovaujasi 

Savivaldybės prioritetinėmis metų veiklos kryptimis. 

 Mokytojų taryboje svarstomi metodinės veiklos, vaiko gerovės komisijos ugdymo 

planai, įstaigos kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos komisijos perspektyviniai planai, jungtinės 

tarpinstitucinės veiklos planai, inspektavimo planas, bendradarbiavimo su tėvais veiklos planai, 

projektai kuriuos tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

 Ūkinės-finansinės veiklos planas, biudžeto išlaidų sąmatos projektas ir asignavimai, 

metinės veiklos programos, įstaigos nuostatai, administracijos veiklos planai, darbo tvarkos 

taisyklės, kūrybinių grupių veiklos planai, pareigybių aprašymai, instrukcijos ugdymo 

organizavimo tvarkos, svarstomos darželio taryboje ir tvirtinamos direktoriaus įsakymu. 

 Pedagogų atestacija vykdoma vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintais mokytojų atestacijos nuostatais, pedagogų atestavimo perspektyvine programa. 

 Tobulinama įstaigos stebėsenos (veiklos priežiūros), vertinimo ir įsivertinimo sistema, 

kuri padeda iškelti įstaigos bendrosios būklės gerinimo uždavinius ir strateginių siekių  

įgyvendinimo sėkmę. Į planavimą vis labiau įtraukiama ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir 

socialiniai partneriai, plėtojamos informacijos perteikimo sistemos. Su strateginiu planu, metine 

veiklos programa supažindinami lopšelio-darželio darbuotojai, ugdytinių tėvai visuotiniuose 

bendruomenės susirinkimuose.  
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Finansiniai ištekliai 

 

Lopšelio-darželio „Pušaitė“ veikla finansuojama iš: 

 Vilniaus miesto Savivaldybės biudžeto asignavimai, mokinio „krepšelio“ lėšos. 

 Labdaros paramos fondo, 2-jų procentų pervedimų pagal Pajamų mokesčio labdaros ir 

paramos įstatymą. 

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

 

 2009 m. įstaiga prijungta prie internetinio tinklo. Šiuo metu įrengtos 12 

kompiuterizuotos darbo vietos, veikia 2 spausdintuvai. Visi įstaigos kompiuteriai prijungti prie 

greitaeigio interneto, naudojamasi dviem telefono abonentiniais numeriais. 

 Įstaiga naudojasi UAB „TEO“ teikiamomis paslaugomis, SKYNET internetinėmis 

paslaugomis, naudojasi išoriniu (trumpuoju) telefoniniu ryšiu. Skubi informacija perduodama 

skenerio pagalba naudojant PDF formatą, el. paštu., faksu. Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei, 

tėvams skelbiamos savivaldybės ir įstaigos internetiniame puslapyje www.darzelispusaite.lt. 

 Lopšelis-darželis reaguoja į pokyčius visuomenėje ir siekia modernizuoti, 

kompiuterizuoti darbo vietas. 

 

SITUACIJOS ANALIZĖS (SSGG) SUVESTINĖ IR STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

Stiprybės: 

 Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, turintys ilgametę darbo patirtį; 

 Įstaigoje sukurta saugi, jauki, funkcionali, vaikų gebėjimus ir saviraišką skatinanti aplinka; 

 Įstaiga sėkmingai derina ilgametes tradicijas, naujovių paiešką ir pokyčių įgyvendinimą; 

 Įstaigos vadovai inicijuoja ir skatina inovacijų diegimą, pedagogams sudarytos sąlygos 

maksimaliai panaudoti savo gebėjimus darbe; 

 Nuolat organizuoja prasmingus vietos bendruomenės projektus, dalyvauja programose; 

 Įstaiga žinoma ir teigiamai vertinama tarp kitų įstaigų; 

 Sėkmingai įgyvendinama įstaigos ugdymo programa, orientuota į visuminį vaiko ugdymą, 

apjungia visas įgyvendinamas programas, vykdomus projektus. Laiku ir tinkamai nustatomi 

specialieji ugdymo (-si) poreikiai, suteikiama kvalifikuota pagalba; 
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 Sudarytos sąlygos papildomam ugdymui teikiant įvairias ir kokybiškas specialistų 

paslaugas; 

 

Silpnybės:  

 Nepakankamas kompiuterinio raštingumo kompetencijų tobulėjimas; 

 Blogėja vaikų sveikatos indeksas; 

 Dalis bendruomenės narių pasyviai dalyvauja įstaigos gyvenime; 

 

 

Galimybės: 

 Glaudus bendradarbiavimas su šeima sprendžiant ugdymo problemas, gerinant ugdymo 

kokybę; 

 Sąlygų sudarymas profesiniam tobulėjimui ir švietimui; 

 Naujausių ugdymo technologijų taikymas tobulinant ugdymo procesą; 

 Efektyvus ir racionalus išteklių naudojimas, naujų finansavimo šaltinių paieška turtinant ir 

atnaujinant ugdančią aplinką. 

 

Grėsmės:  

 Kasmet didėjantis vaikų, turinčių kalbos, sveikatos sutrikimų; 

 Mažėjantis jaunų specialistų ir didėjantis vidutinio amžiaus pedagogų skaičius; 

 Visuomenės paramos mažėjimas. 

 

Strateginės išvados:  

 Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei lopšelio-darželio stiprybes, silpnybes, 

galimybes ir grėsmes, 2016-2020 metais būtina: 

 Realizuoti ugdymo planus, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, siekiant ugdymo 

kokybės; 

 Sustiprinti lopšelį-darželį kaip besimokančią organizaciją; 

 Toliau plėtoti lopšelio-darželio metodinę ir materialinę bazę; 

 Ieškoti įvairių būdų vaikų saugos ir sveikatos saugojimo prevencinei veiklai; 

 Tobulinti darželio bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą; 
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LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Vizija- šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, 

bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios 

patirties sklaida ir idėjų centras; 

Misija- profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti 

harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į 

visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas 

galimybes savo sėkmei kurti; 

Filosofija- lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, 

įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms. 

 

PRIORITETINĖS KRYPTYS: 

 

1. Personalo profesinis tobulėjimas – atvirumas, atsakingumas, sąžiningumas; 

2. Sveikos gyvensenos ugdymas; 

3. Kūrybiškumo ugdymas; 

4. Ugdytinių ir ugdytojų pažangos vertinimas, savianalizė; 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI: 

 

1. Tobulinti ugdymo kokybę, orientuotą į šiuolaikinio ugdymo tikslus ir įstaigos viziją; 

2. Formuoti nuoseklią, sistemingą ir kompleksišką sveikos gyvensenos kultūrą, išryškinant 

ekologinio ugdymo svarbą. 

 

 Strateginio įstaigos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama nuolat, kasmet mokslo metų 

pabaigoje peržiūrimas planas; 

 Su strateginio plano vykdymo rezultatais ir numatomais pakeitimais supažindinama 

mokyklos bendruomenė kasmet prasidėjus mokslo metams; 

 Lopšelio-darželio „Pušaitė“ direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir 

įvertina, ar institucija įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė 

pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai 

patikslina strateginius veiklos planus. 
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ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLA 2016 – 2020 m. m. 

 

1. Koridoriaus remontas (į sporto salę) 2016  m. –  900 Eur iš ugdymo lėšų. 

2. Koridoriaus remontas (lubos, sienos, grindys)  2017 m. – 4500 Eur iš ugdymo lėšų. 

3. Laiptinių remontas (viena laiptinė) 2017 m. – 1500 Eur iš ugdymo lėšų. 

4. Laiptinių remontas (dvi laiptinės) 2018 m. – 3000 Eur iš ugdymo lėšų. 

5. Grupių virtuvėlių remontas (8 virtuvėlės) 2019 m. – 7000 Eur iš ugdymo lėšų ir 2 

procentų. 

6. Lauko žaidimų aikštelių papildymas spyruoklinėmis supynėmis 2020 m. – 1500 Eur 

iš ugdymo lėšų. 

7. Šaligatvių remontas 2020 m. – 8000 Eur iš ugdymo lėšų ir 2 procentų. 

8. Steigėjui pateiktas prašymas dėl lopšelio-darželio patalpų išorės apšiltinimo. 

 

 

VEIKLOS PROGRAMA (PROJEKTAI) 2016 – 2020 m. m. 

 

1. Dalyvauti Vilniaus m. savivaldybės organizuojamuose renginiuose; 

2. Dalyvauti ikimokyklinių įstaigų pedagogų projekte „Pažink mane kitokią“ ; 

3. Dalyvauti piešinių parodose: „Mieste be savo automobilio“ ir kt. 

4. Dalyvauti Vilniaus apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centro renginiuose 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ugdymas“. 

5. Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro renginiuose; 

6. Lopšelio – darželio saugaus eismo renginiai (rugsėjo – spalio mėn. gegužės – birželio mėn. ). 

7. Bendradarbiauti su Antakalnio seniūnija, Antakalnio biblioteka, lopšeliais – darželiais 

„Naminukas“, „Voveraitė“, „Atžalėlė“ (sporto, saugaus eismo renginiuose). 

8. Bendradarbiauti su Lietuvos sutrikusios klausos ikimokyklinio ugdymo centru (socialinė 

samprata). 

9. Bendradarbiavimas su Gemmos sveikatos centru (senelių); 

10.  Darželio ilgalaikis projektas „Skaitom, deklamuojam, kuriam“-gimtosios kalbos ugdymas. 

11.  Bendradarbiavimas su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu (studenčių praktika). 

12.  Bendradarbiavimas su Antakalnio progimnazija. 
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VARTOJAMŲ SĄVOKŲ REIKŠMĖS 

 

Strateginis valdymas- tai vadybinė veikla, kuria yra numatomos organizacijos veiklos kryptys ir 

tikslai, atspindintys jos veiklos aplinkoje vykstančius procesus, sukuriami organizacijos strateginiai 

ištekliai ar numatomi apsirūpinimo jais būdai, parengiama ir realizuojama strategija, geriausiai 

įvertinanti veiklos aplinkybes bei šiuos išteklius. Strateginio valdymo procesas sudarytas iš dviejų 

svarbiausių etapų: strategijos rengimo ir realizavimo. Šių etapų jungiamoji grandis – strateginio 

plano sukūrimas; 

 

Strateginis planavimas- tai toks požiūris į organizacijos ateitį, kada ji kuriama planuojant 

vidutinės trukmės strategiją, t.y. tokį laikotarpį, per kurį galima manyti, mokyklos veiklai 

strategiškai svarbios išorinės aplinkybės išsilaikys stabilios. Tai strateginio valdymo dalis, kurios 

paskirtis- organizacijos aplinkos analizės pagrindu numatyti galimas veiklos kryptis, reikalingus 

išteklius ir veiklos būdus; 

 

Strateginis planas- tai dokumentas, atspindintis strategijos rengimo etapų rezultatus ir strategijos 

realizavimo esmę; 

 

Misija- mokyklos organizacijos paskirtis, atspindinti mokyklos egzistavimo prasmę. Mokyklos 

formuluotė turi būti unikali, tačiau „nepamesti“ įstatymais apibrėžtos paskirties. 

 

Vizija- sąmoningai apibendrintas supratimas ir suvokimas apie tai, kokia organizacija bus, kodėl, 

kur ir kaip ji veiks ateityje. 

 

Strategija- veiklos pagrindinio tikslo nustatymas bei jo siekiui reikalingų išteklių ir veiklos būdų 

sistemos parinkimas taip, kad galima būtų maksimaliai pasinaudoti esamomis galimybėmis bei 

minimizuoti pavojus; 

 

Strateginis tikslas- tai reikšmingas ir svarbus rezultatas, kurį reikia ar numatoma pasiekti per 

apibrėžtą laikotarpį; 

                          


