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I. ĮVADAS
Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ (toliau – Darželis) strateginio plano tikslas – planuoti,
organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti Darželio veiklą, pokyčius, įtraukiant įstaigos bendruomenę į
Darželio problemų sprendimą, gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą,
atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus, sukuriant vaiko raidą stimuliuojančią aplinką, tobulinant
bendravimo santykių kultūros kaitą.
Strateginį planą rengė Darželio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-54
sudaryta darbo grupė: direktorius, du vyresnieji auklėtojai, tėvų komiteto pirmininkas.
Rengiant Darželio 2018-2022 metų strateginį veiklos planą vadovautasi:
- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
- Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 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. V326 patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2019 metų strateginiu
veiklos planu;
- Vilniaus miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu
Vilniaus miesto tarybos 2017-07-26 sprendimu Nr. 1-1059;
- Darželio nuostatais;
- Darželio direktoriaus įsakymais;
- 2013-2017 m. veiklos įsivertinimo rezultatais;
- 2013- 2017 m. veiklos ataskaitomis;
- 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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II. PRISTATYMAS
1. Istorija:
Vilniaus lopšelis-darželis „Paslaptis“ įsteigtas 1965 m. gegužės 12 d. (Vilniaus lopšelisdarželis Nr. 88) Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto 1965-05-11 potvarkiu Nr. 218. Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 1998-07-15 sprendimu Nr. 225 įstaigai suteiktas pavadinimas
„Paslaptis“.
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė (1111092330).
Veiklos pradžia – 1965-10-01.
Veiklos forma – dieninė.
Juridinio asmens kodas – 190020249.
Adresas – Darželio g. 7, LT-11209 Vilnius.
Telefonas, faksas +370 5 267 2656.
E. paštas – rastine@paslaptis.vilnius.lm.lt
Internetinė svetainė – www.ldpaslaptis.lt
Darželis – biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, įsteigta, siekiant padėti tėvams vykdyti vaikų
ugdymo funkcijas.
Veiklos sritys – švietimas (85).
Pagrindinės veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (85.10.10), priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymas (85.10.20).
Darbo režimas – 6.00-18.00 val.
Ugdymo organizavimo būdas – kasdienis.
Ugdymo kalba – rusų.
Įstaigos struktūra – vaikų lopšelis (1,5-3 metų vaikams) – viena lopšelio grupė; vaikų darželis
(3-5 metų vaikams) – viena mišraus amžiaus grupė; priešmokyklinio ugdymo (5-6(7) metų
vaikams) – viena priešmokyklinė grupė.
Grupės formuojamos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-57 (Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. 1-235 redakcija).
2. Organizacinė struktūra ir valdymas:
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams –
įstaigos administracija.
Direktorius – įstaigos vadovas, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos
Respublikos Darbo Kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus funkcijas
reglamentuoja Darželio nuostatai ir pareigybės aprašymas.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą, rengia ir
užtikrina įstaigos veiklos programų, projektų ir veiklos planų įgyvendinimą, sistemingai vertina ir
analizuoja ugdymo kokybę, organizuoja metodinį darbą, skatina pedagogus savarankiškam
profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai; teikia konsultacijas tėvams,
organizuoja tėvų švietimą.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui,
sanitarija ir higiena, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, pastatų, inventoriaus, ugdymo
priemonių apsaugą, yra materialiai atsakingas asmuo. Vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas
funkcijas.
Lopšelio-darželio administracija
1 lentelė
Vardas, pavardė
Alina Grinevič
Anželika Poteiko

Pareigybė
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Ligita Anžėlaitienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
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Vadybinė kategorija
III
- (pareigybė įsteigta nuo
2017-09-01)
-

DIREKTORIUS
A; 1,00

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
UGDYMUI A; 0,25

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ŪKIO REIKALAMS A; 0,25

IKIMOKYKLINIO UGDYMO
PEDAGOGAS A; 4,00

VSPS/DIETOLOGAS
B; 0,25

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PEDAGOGAS A; 2,00

SANDĖLININKAS
C; 0,25

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS
A; 0,25

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJAS
C; 3,50

PAGALBINIS DARBININKAS
D; 1,25

PASTATŲ IR STATINIŲ PRIEŽIŪROS

DARBUOTOJAS C; 0,50

SKALBĖJAS
D; 0,25

VIRĖJAS
C; 1,00

VALYTOTOJAS
D; 0,75

KIEMSARGIS
D; 1,50

SARGAS
D; 2,75

1 pav. Valdymo struktūra

Raštinės (archyvo) vedėjas skiriamas Darželio direktoriaus įsakymu. Jis rengia ir įformina
dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles, vykdo kitas
pareiginiame apraše numatytas funkcijas.
Pedagogų padalinys – ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, meninio ugdymo pedagogas. Logopedo, socialinio pedagogo, psichologo pareigybių
Darželis neturi.
Ūkio dalies padalinys – dietologas, sandėlininkas, auklėtojų padėjėjai, pagalbiniai
darbuotojai, skalbėjas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, virėjai, valytojai, kiemsargiai,
sargai, kurie vykdo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio
24 d. įsakymu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų pareigybių
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pavyzdinių normatyvų sąrašo tvirtinimo“ Nr. 30-2052, nuo 2018-01-01 bus įsteigtos kitos
pareigybės (sekretorius, fizinio lavinimo pedagogas).
Dietologas vykdo mitybos ir maitinimo režimo organizavimą ir koordinavimą, švietėjišką
darbą bendruomenėje. Vykdo kitas pareiginiame apraše numatytas funkcijas.
Savo finansinio padalinio įstaiga neturi. Visas finansines operacijas, apskaičiavimus bei kitas
operacijas vykdo centralizuota Vilniaus miesto BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
(Vilniaus g. 39/ Klaipėdos g. 6, Vilnius LT-01119).
Pagrindinė įstaigos veikla yra ugdymas.

UDGYMAS

PRIEŠMOKYKLINIS

IKIMOKYKLINIS

Lopšelio grupė

Darželio mišrioji grupė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

2 pav. Ugdymo veiklos struktūra

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos:
– Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos
institucija, telkianti tėvų (globėjų), pedagogų, kitų darbuotojų ir socialinių partnerių atstovus
svarbiausiems Darželio veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. Ją sudaro 6 nariai:
3 auklėtojos, 3 tėvai. Tarybos funkcijas reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu.
– Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ pedagogų taryba – lopšelio-darželio savivaldos
institucija pagrindiniams pedagogų bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Darželyje
dirbantys pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Pedagogų tarybos veiklą
reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu.
Lopšelyje-darželyje yra nuolat veikiančios komisijos:
– Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu);
– Inventorizacijos (veiklą reglamentuoja inventorizacijos tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu);
– Pirkimų (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
-

3. Žmogiškieji ištekliai:
Ugdytiniai
Lopšelio-darželio grupių vaikų skaičius
(rugsėjo 1 d.)
Lopšelio grupės vaikų skaičius
Darželio mišraus amžiaus vaikų skaičius
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų
skaičius

2013 m.
16
22
21

6

2014 m.
20
30
20

2015 m.
20
30
22

2016 m.
20
31
27

2 lentelė
2017 m.
18
30
20

40
30
20
10
0
2013 m.

2014 m.

2015 m.

Lopšelio grupės vaikų skaičius
Priešmokyklinės grupės vaikų skaičius

2016 m.

2017 m.

Darželio mišraus amžiaus vaikų skaičius

3 pav. Vaikų skaičiaus dinamika

Per paskutiniuosius penkerius metus Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 124,0 tūkst.
(9,6%). Tačiau įstaigos ugdytinių skaičius 2017 m. padidėjo. Vaikų skaičiaus dinamika nuo 2013
m. iki 2017 m. parodyta 3 paveiksle.
Darželio vaikai jaučia grupių ankštumą. Įstaigai reikalingos didesnės patalpos, nes auga
plėtros poreikis. Naujosios Vilnios vizija (sukurta 2015 m.) - naujų daugiabučių statyba Gerovės,
Pergalės, Linksmosios, Sodžiaus, P. K. Balučio, Strelčiukų, S. Lozoraičio, Bagušių, Kojelavičiaus,
Arimų, Žaliakalnio, Riešutinės, Medonešio, F. Bartkevičienės, Šerno, Vaisių g., kt. Šiuo metu
parduodami: „Vilnelės namai“ - 195 butai su komercinėmis patalpomis Gerovės g. (2016 m.
statybos), „Vilnelės butai“ - 64 butai Genių g. (2016 m. statybos), Kalnėnų kotedžai – uždaras
vienuolikos kotedžų kvartalas (2016 m. statybos), šiuolaikiškų gyvenamųjų namų kvartalas „Žalias
laukas“ Sodžiaus g., gyvenamųjų namų kvartalas P. K. Balučio g., kotedžai S. Lozoraičio g.,
Bagušių g. (2016-2018 m. statybos), sklypai Strelčiukų g. ir kt.
Dalies pastato panaudotojai – M. Mižigurskajos privati gimnazija (panaudos sutartis iki
2018-04-23). Darželio komanda pasiruošusi naujiems iššūkiams, tame tarpe lopšelio-darželio
plėtrai.
Lankytų ir praleistų dienų skaičius
Vaikų lankomumas turi įtakos ugdymo kokybei. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymas
įtakoja vaikų praktinių ir adaptacijos gebėjimų raidai, savikontrolės įgūdžiams, kt. Vaikų
lankomumo dinamika nuo 2013 m. iki 2016 m. parodyta 4 paveiksle.

Lankytų dienų skaičius
Praleistų dienų skaičius

2013 m.
8922
6513

2014 m.
9058
7588

2015 m.
10491
7733

12000
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0
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Lankytų dienų skaičius

2015 m.
2016 m.
Praleistų dienų skaičius

4 pav. Vaikų lankomumo dinamika
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3 lentelė
2016 m.
10394
6708

Lyginant su 2013 m. lankytų dienų skaičius 2016 m. žymiai padidėjo, o praleistų dienų
skaičius 2016 m. liko beveik tokiu pačiu.
Pagrindinės priežastys, dėl kurių vaikas kartais nevedamas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą
yra: tėvų atostogos, tėvams išeiginė diena, tėvų pamaininis darbas, moksleivių atostogos,
karantinas grupėje, vaiko liga. Aukščiausias vaikų nelankymo vidurkis yra žiemos metu, geriausiai
vaikai lanko rudens ir pavasario sezono metu.
Ugdytinių pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą kaita
Vadovaujantis vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu (Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. 1-235 redakcija) vaikams, kurių tėvų ir vaiko
gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus m. savivaldybėje, teikiama pirmenybė eilėje. Vaikų
pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą suvestinė nuo 2013 m. iki 2017 m. parodyta 5 paveiksle.

Vaikas gyvena Vilniaus miesto
savivaldybėje
Vaikas negyvena Vilniaus miesto
savivaldybėje

2013 m.
58

2014 m.
67

2015 m.
70

2016 m.
76

4lentelė
2017 m.
69
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Vaikas gyvena Vilniaus m. savivaldybėje

2016 m.

2017 m.

Vaikas negyvena Vilniaus m. savivaldybėje

5 pav. Vaikų pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą suvestinė

Beveik visi įstaigą lankantys vaikai, išskyrus kelis, gyvena Vilniaus miesto savivaldybėje.
Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį
Ugdymas vyksta atsižvelgiant į vaikų lytį. Pasiskirstymo pagal lytį suvestinė nuo 2013 m. iki
2017 m. parodyta 6 paveiksle.
5 lentelė
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Berniukų skaičius
28
31
36
39
40
Mergaičių skaičius
31
39
36
39
31

8
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Berniukų skaičius

2017 m.

Mergaičių skaičius

6 pav. Vaikų pasiskirstymo pagal lytį suvestinė

Daugiausia berniukų buvo 2017 m., mergaičių – 2014 m. ir 2016 m., bet žymių skirtumų tarp
lyčių pasiskirtymo nėra. Tiek berniukų, tiek mergaičių skaičius 2015 m. ir 2016 m. grupėse buvo
vienodas. Vyksta įvairiapusis vaikų auklėjimas. Pedagogai plečia vaiko patirtį per vaidybinius
žaidimus. Žaislai yra įsigyjami atsižvelgiant į vaikų poreikius, interesus, pageidavimus.
Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių
Grupių komplektavimą įtakoja skirtingas vaikų amžius. Darželyje dėl patalpų stokos yra
komplektuojamos 3 grupės, kurias lanko vaikai nuo 1,5 iki 7 m. amžiaus.
Vaikų pasiskirstymo pagal amžių dinamika nuo 2013 m. iki 2017 m. parodyta 7 paveiksle.
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7 pav. Vaikų skaičiaus dinamika pagal amžių

3-4 ir 4-5 bei 5-6 ir 6-7 m. vaikai komplektuojami į bendras grupes: darželio mišriąją grupę 35 m. vaikams ir priešmokyklinio ugdymo grupę 5-6(7) m. vaikams. 1,5-3 m. vaikų pastaraisiais
metais buvo daugiausia.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
5-7 m. amžiaus vaikų skaičius įtakoja bendro vaikų skaičiaus rodiklius Darželyje.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamika nuo 2013 m. iki 2017 m. parodyta 8 paveiksle.
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2013 m.
21

Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
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Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
8 pav. Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamika

2014 m. ir 2017 m. priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius buvo stabilus. Žymiai padidėjo
priešmokyklinukų 2016 m. Vaikų skaičius 2013 m., 2015 m. ir 2016 m. viršija Lietuvos Higienos
Normą (toliau-HN). 2017 m. pagal tėvų pageidavimus, Darželio pedagogų tarybos nutarimu bei
Vilniaus miesto savivaldybės pritarimu, norint optimizuoti vaikų skaičių darželio mišriojoje ir
priešmokyklinėje grupėse, 6 vaikai perkelti iš darželio mišriosios grupės į priešmokyklinio ugdymo
grupę.
Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus kaita
Darželis yra bendros paskirties, bet pagal įstaigos nuostatus kiekvieną grupę gali lankyti iki 5
vaikų su nežymiais spec. poreikiais (šeimos gydytojo rekomendacijos). Nors į lopšelį-darželį ateina
sveiki vaikai (pagal vaiko sveikatos pažymėjimus, forma Nr. 027-1/a patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951), pastaruoju
metu padaugėjo vaikų, kuriems reikalinga specialioji pedagogų ar kitų specialistų pagalba. 9 ir 10
paveiksluose pateikti duomenys apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikimų, bei
nurodyti konkretūs sutrikimai ir juos atitinkantys skaičiai.
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9 pav. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitų sutrikimų, suvestinė

Kiekvienais metais įstaigą lanko vaikai su spec. poreikiais. 10 paveikslas parodo sutrikimų
įvairovę bei atvejų skaičių.
10

Kalbos, kalbėjimo ir kitų
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10 pav. Sutrikimų suvestinė

Dėmesio ir veiklos sutrikimai viršija kitų – kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos, regos,
nervų, skeleto-raumenų sistemų sutrikimų skaičių.
Darželyje vyksta fragmentinis darbas su vaikais, kuriems yra reikalinga specialioji pagalba.
Kadangi įstaiga neturi logopedo, psichologo, socialinio darbuotojo, gydytojo, šia linkme dirba
grupių pedagogai.
Siekiama glaudaus bendradarbiavimo su Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetu,
mikrorajono vaikų poliklinika, Vilniaus miesto psichologine-pedagogine tarnyba, vaiko raidos
centru.
Globotinių vaikų skaičiaus kaita
Į Darželį ateina vaikai, kuriais rūpinasi globėjai.
Globotinių vaikų skaičiaus suvestinė nuo 2013 m. iki 2017 m. parodyta 11 paveiksle.

Globotinių vaikų kaičius
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11 pav. Globotinių vaikų skaičiaus suvestinė

11

2017 m.

Globotinių vaikų skaičius nuo 2013 m. iki šių dienų padidėjo dvigubai. Dažniausiai globėjas
atsiranda dėl tėvų (vieno iš tėvų) išvykimo į užsienį ieškoti pragyvenimo šaltinio. Tokiems vaikams,
labiau nei kitiems, reikalingas individualus bendravimas.
Išvados:
1. Bendras naujai priimamų vaikų skaičius įstaigoje didėja. Daugėja laukiančių eilėje
vaikų skaičius.
2. Kasmet į Darželį daugiau priimama 1,5-3 metų amžiaus vaikų. Kitose grupėse vaikų
skaičius viršija HN. Išliekanti tendencija turėti viršijantį higienines normas vaikų skaičių keleriems
metams į priekį neigiamai įtakoja teikiamos paslaugos kokybę.
3. Susirūpinimą kelia vaikai su spec. poreikiais, kurių skaičius įstaigoje nemažėja.
Dažniausiai vaikai turi dėmesio ir veiklos sutrikimų. Tokiems vaikams reikalinga profesionalo
specialioji pagalba, kurios įstaiga neturi. Galime padėti vaikams su spec. poreikiais tinkamai
organizuojant jų ugdymą pagal individualias programas.
4. Nemažėja netenkančių tėvų globos vaikų. Dauguma šių vaikų – iš socialinės rizikos
šeimų.
Tėvai
Tėvai turi teisę dalyvauti Darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese,
gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus, prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas
papildomam ugdymui. Analizuojant tėvų socialinę padėtį, buvo ištirtas jų užimtumas,
išsimokslinimas, šeimyninė padėtis (žr. 12, 13, 14 pav.).
Ugdytinių tėvų šeimyninė padėtis
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12 pav. Pilnų/nepilnų šeimų skaičiaus dinamika

Pilnų šeimų įstaigoje mažėja. Tai lemia nepilnų šeimų skaičiaus didėjimą. Palyginus 2013 m.
su 2017 m. nepilnų šeimų skaičius išaugo dvigubai. Nepilnoje šeimoje vaikų auklėjimu užsiima
motinos. Pasireiškia bendravimo stoka su vyriškos lyties atstovais. Tuo remiantis yra numatytos
specialios priemonės įstaigos veikloje (bendravimas grupėse su darbuotoju vyru ir kt.).
Ugdytinių tėvų išsilavinimas

Mokosi
Aukštasis
Aukštesnysis
Vidurinis

2013 m.,%
1
13
48
38

2014 m., %
2
15
43
40

2015 m., %
3
19
40
38
12

2016 m., %
3
19
42
36

12 lentelė
2017 m., %
3
19
43
35

2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
0%

10%

20%

30%

Mokosi

40%

50%

Aukštasis

60%

70%

Aukštesnysis

80%

90%

100%

Vidurinis

13 pav. Ugdytinių tėvų išsilavinimo dinamika

Tėvų išsilavinimas labai skiriasi. Didelė grupė tėvų turi aukštesnįjį išsilavinimą. Beveik tokia
pati grupė tėvų baigė tik vidurinę mokyklą ir daugiau niekur nesimoko. Tėvų su aukštuoju
išsilavinimu yra nedaug. Mažiausiai – tėvų, kurie mokosi. Tokia tėvų išsimokslinimo disharmonija
apsunkina bedravimą ir bendradarbiavimą tarp šeimų ir pedagogų. Susiduriama su tėvais, kurie
atsainiai ir abejingai žiūri į santykius su savo paties vaiku. Darželiui tenka dėti didžiules pastangas,
norint surasti kontaktą tarp šeimų ir įstaigos, įrodinėti tėvams, kad būtent ikimokyklinis amžius pats
svarbiausias. Jame dedami viso gyvenimo pamatai, formuojasi asmenybė, todėl vaikų ugdymui turi
būti skiriamas pats didžiausias dėmesys.
Bedarbiai, socialiai remtinos šeimos
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14 pav. Bedarbių, socialiai remtinų šeimų dinamika

Tiek visoje Lietuvoje, tiek Vilniaus mieste vis daugiau žmonių emigruoja į įvairias užsienio
šalis. Mūsų įstaigoje taip pat daugėja šeimų, kurios išvyksta dirbti į užsienį. Palyginus 2013 metų ir
2017 metų duomenis šis skaičius išaugo beveik tris kartus. Pastebimas abiejų tėvų, neturinčių
darbo, skaičiaus stabilumas. Socialiai remtinų šeimų skaičius didelis.
Išvados:
1. Daugėja šeimų, kurios išvyksta dirbti į užsienį. Tai nulemia padažnėjusias skyrybas
šeimose, globėjais tampa seneliai, kiti giminaičiai. Vaikai vis labiau pasigenda paties svarbiausio –
tėvų dėmesio, o globėjai ne visada geba suteikti tinkamą vaiko ugdymą. Darželiui reikia dėti
didžiules pastangas, kad tokiam vaikui būtų suteikta kuo daugiau meilės, kvalifikuota pedagoginė
pagalba ir t. t.
2. Didelė tėvų grupė baigė tik gimnaziją. Todėl tėvų švietimas būtinas.
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3. Kiekvienais metais daugėja socialiai remtinų šeimų. Didžiausia problema yra socialinės
rizikos grupei priklausančių ar socialinę atskirtį patiriančių šeimų ikimokyklinio amžiaus vaikų
priežiūra ir ugdymas. Šioms šeimoms stinga ne tik socialinės, bet ir švietimo pagalbos, kuri padėtų
šeimai ne tik ugdyti vaikus, bet ir didintų tėvų atsakomybę už vaikų priežiūrą ir ugdymo kokybę
namuose.
Ugdytojai
2017 m. duomenimis Darželyje dirba 7 pedagogai. Iš jų 1 vadovas, 1 vadovo pavaduotojas
ugdymui, 3 auklėtojos, 1 meninio ugdymo pedagogas ir 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas
(viena priešmokyklinio ugdymo pareigybė šiai dienai yra laisva). Direktorė turi trečią vadybos
kvalifikacinę kategoriją, 32 metų pedagoginį darbo stažą ir 24 metų vadybinį darbo stažą.
Išsimokslinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas su socialinių mokslų magistro
kvalifikaciniu laipsniu.
Direktorės pavaduotoja ugdymui turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos
magistro kvalifikacinį laipsnį. Dauguma pedagogų su aukštuoju išsilavinimu (bakalauras),
ikimokyklinio ugdymo specialistai. Duomenys apie pedagogų išsilavinimą pateikti 14 lentelėje, 15,
16, 17, 18 pav.
Pedagogų išsilavinimas
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15 pav. Pedagogų išsilavinimas

Dauguma pedagogų su aukštuoju išsilavinimu (bakalauras), ikimokyklinio ugdymo
specialistai.
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16 pav. Pedagogų kvalifikacija

Nedidelė pedagogų dalis turi vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją. Iki 2014 m. visi Darželio
pedagogai turėjo vyresniojo auklėtojo kategoriją. Kai kurie iš jų išėjo dirbti į kitas įstaigas arba į
pensiją. Kitą pusę pedagogų sudaro jaunos pedagogės, kurios neseniai atėjo dirbti ir kurios siekia
pasisemti patirties, pagilinti žinias ir atestuotis vyresniojo auklėtojo kategorijai.
Pedagogų darbo stažas
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Darbo stažas
17 pav. Pedagogų darbo stažas

Dauguma pedagogų turi virš 15 metų pedagoginį darbo stažą. Kitą specialistų dalį sudaro
pedagogai, turintys mažą pedagoginio darbo stažą (4-5 metai), arba visiškai nedidelį darbo stažą (1
metai), kurie dar tik pradeda darbinę veiklą.
Pedagogų amžius
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18 pav. Pedagogų amžius

Lopšelyje-darželyje dirba pedagogai nuo 20 iki 55 metų amžiaus. Tai labai didelis amžiaus
tarpas. Iš vienos pusės, jaunieji specialistai perima vyresniųjų kolegų patirtį, o vyresnieji –
atvirkščiai (pvz., patobulina IKT žinias). Pedagogai „pasikrauna“ jaunatvišku maksimalizmu ir kt.
Išvados:
1. Daliai pedagogų trūksta motyvacijos tobulinti savo profesinę kvalifikaciją. Тokie
pedagogai turi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją virš dešimt metų ir ji juos tenkina.
2. Pastaraisiais metais pastebima vyresniųjų pedagogų kaita. Tai suteikia galimybę nestovėti
vietoje, o veržtis pirmyn apsikeičiant informacija, geranoriškai lenktyniaujant, įdiegiant naujoves.
Tokia situacija skatina vyresniuosius judėti į priekį.
3. Įstaigoje dirba specialistai, kurie tik pradeda savo profesinę veiklą. Todėl svarbu daugiau
dėmesio skirti jaunų specialistų profesiniam pasirengimui, o taip pat padėti surasti motyvaciją
tobulinti profesinę kvalifikaciją, turintiems nemažą darbo stažą, pedagogams.
Personalas
18 lentelėje, 20-24 pav. pateikti duomenys apie nepedagoginio personalo darbuotojus įstaigoje.
Vilniaus lopšelio-daželio „Paslaptis“
duomenys apie nepedagoginio personalo darbuotojus

Iš viso, skaičius
Iš jų:
-direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
-dietologas
-auklėtojų padėjėjas
-valytojas
-skalbėjas
-virėjas
-pagalbinis darbininkas
-sandėlininkas
-sargas
-kiemsargis
-einamojo remonto darbuotojas
Išsimokslinimas:
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19 pav. Nepedagoginio personalo darbuotojų skaičius

Nepedagoginio personalo darbuotojų skaičius 2015-2017 m. m. nekito, išliko stabilus.
Vilniaus lopšelio-daželio „Paslaptis“
duomenys apie nepedagoginio personalo darbuotojų amžių
19 lentelė
Nepedagoginių darbuotojų amžius, m. 32-40
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20 pav. Nepedagoginio personalo darbuotojų amžius

Dauguma nepedagoginio personalo yra 32-48 metų amžiaus.
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21 pav. Nepedagoginio personalo darbuotojų išsilavinimas
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Nepedagoginio personalo gretose nėra darbuotojų, kurie nebūtų baigę mokyklos (gimnazijos).
5% nepedagoginių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. 78% – aukštesnįjį išsilavinimą, 17% –
baigę vidurinę mokyklą (gimnaziją).
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22 pav. Nepedagoginio personalo darbuotojų darbo stažas įstaigoje

Nepedagoginio personalo darbo stažas įstaigoje nuo vienerių iki dešimties metų. Daugiausia
darbuotojų dirba virš 15 m. Tai reiškia, kad nepedagoginis personalas pasižymi atitinkamai
pastoviais darbuotojais.
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23 pav. Nepedagoginio personalo darbuotojų kaita įstaigoje

Nepedagoginių darbuotojų kaita progresavo 2017 m. (kiekis atleistų darbuotojų viršijo priimtų
darbuotojų kiekį). Pagrindinė išėjimo priežastis - didelis darbo krūvis ir maži atlyginimai.
Išvados:
1. Įstaigoje nepedagoginio personalo sudėtis pakankamai stabili. Dauguma darbuotojų dirba
vienoje vietoje daug metų.
2. Nepedagoginis personalas palyginus jaunas ir aktyvus. Tai teigiamai įtakoja jų atliekamo
darbo kokybę bei įstaigos veiklos kokybės rodiklius.
3. Darželyje nusistovėjo aukštas bendravimo lygis tarp administracijos ir nepedagoginio
personalo. Aptarnaujantis personalas jaučiasi esąs vertinamas, nes įtraukiamas į įstaigos gyvenimą.
4. Personalo išsimokslinimo lygis skirtingas – nuo vidurinio iki aukštojo. Pažymėtinas kai
kurių darbuotojų siekis tobulėti, plėsti žinias, mokytis, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, kad
galėtų patenkinti dabartinius visuomenės poreikius, pilnavertiškai dalyvauti šiuolaikiniame ugdymo
procese.
4. Finansiniai ištekliai:
Pagrindiniai lopšelio-darželio lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžeto lėšos, mokinio krepšelio
lėšos, rėmėjų, 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšos.
Biudžeto lėšos skaičiuojamos pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytus kriterijus.
Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, nustato lėšas vienam sutartiniam mokiniui
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ugdyti. Mokinio krepšelio, skiriamo įstaigai, dydis priklauso nuo sutartinių mokinių skaičiaus.
Sutartinių mokinių skaičius įstaigoje numatomas atsižvelgiant į realų įstaigą lankančių mokinių
skaičių ir taikant papildomus koeficientus.
Lopšelio-darželio lėšos
2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m.,
tūkst. Lt./€ tūkst. Lt./€ tūkst. Lt./€ tūkst. €
Savivaldybės biudžeto lėšos
250,3/72,5 239,0/69,2 65,6
Mokinio krepšelio lėšos
137,0/39,7 160,5/46,5 55,2
2% gyventojų pajamų mokesčio lėšos 0,9
1,4
1,4

83,9
64,0
1,4

20 lentelė
2017 m.,
tūkst. €
105,7
61,0
1,6

Palyginus 2013 metus su 2017 metais, daugiau nei 33,7 tūkst. € padidėjo savivaldybės
biudžeto lėšos. Daugiausia mokinio krepšelio lėšų skirta 2017 m. Mokinio krepšelio lėšos
naudojamos pedagogų tobulinimuisi, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, įstaigos
valdymui, pedagoginei pagalbai.
2014 ir 2017 metų 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšos ženkliai nesikeitė.
Didėjančia tvarka kinta ryšių, ilgalaikio materialaus turto, einamojo remonto, kitų paslaugų,
kvalifikacijos tobulinimui skirtos lėšos.
Visas finansines įstaigos operacijas bei apskaitą vykdo BĮ "„Biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita“.
Įstaiga savarankiškai sprendžia, kaip naudoti rėmėjų ir kitas teisėtai gautas lėšas.
Šiuolaikinių reikalavimų neatitinka ugdymo įstaigos materialinė bazė, pastatai, patalpos.
Lopšelis-darželis veikia jau 52 metus, todėl nusidėvėję baldai, grindų danga, minkštas inventorius,
trūksta kompiuterių, kompiuterinių programų, modernaus inventoriaus sporto salėje, lauko
aikštynuose. Įstaigos teritorija neatitinka Higienos normų reikalavimų. Miegamojo kambarių,
žaidimų, veiklos kambarių plotas, tenkantis vienam vaikui, mažesnis nei reikalaujama normose,
nepakanka erdvės vaikams judėti. Darželis privalo reaguoti į pokyčius visuomenėje ir siekti
supažindinti bendruomenę su informacinėmis technologijomis bei sudaryti galimybę jomis
naudotis. Lėšų stoka apsunkina situaciją.
Išvados:
1. Didėja įstaigos finansinis ir materialinis savarankiškumas.
2. Gaunamas finansavimas neatitinka įstaigos poreikių.
5. Planavimo sistema:
Planavimo sistemą sudaro:
1) Strateginis planas, rengiamas penkeriems metams ir tvirtinamas Darželio direktoriaus
įsakymu (Darželio tarybos pritarimas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
pritarimas).
2) Metų veiklos planas, rengiamas vieneriems metams, tvirtinamas Darželio direktoriaus
įsakymu (Darželio tarybos pritarimas).
3) Metų metodinės veiklos planas, rengiamas vieneriems metams, tvirtinamas Darželio
direktoriaus įsakymu (Pedagogų tarybos pritarimas).
4) Vaiko gerovės komisijos planas, rengiamas vieneriems-dvejiems metams ir tvirtinamas
Darželio direktoriaus įsakymu.
5) Atestacijos planai, rengiami trejiems-penkeriems metams ir tvirtinami Darželio
direktoriaus įsakymu.
6) Grupių metiniai ir trumpalaikiai ugdymo planai, tvirtinami Darželio direktoriaus įsakymu.
7) Darželio tarybos, Pedagogų tarybos veiklos planai, rengiami vieneriems-trejiems metams,
tvirtinami Darželio direktoriaus įsakymu.
Su strateginiu planu ir veiklos planais supažindinama Darželio taryba, kuri pristato juos
darbuotojams, ugdytinių tėvams visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose.
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Ikimokyklinis ugdymas (1,5-5 m.) organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo(si) programą
„Paslaptingi laipteliai“. Programa „Paslaptingi laipteliai“ parengta ir patvirtinta Vilniaus lopšeliodarželio „Paslaptis“ direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu „Dėl lopšelio-darželio ugdymo
programos“ Nr. V-20. Pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m.
liepos 16 d. įsakymu „Dėl pritarimo Vilniaus lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų ugdymo
programoms“ Nr. 40-697. Programa atnaujinta 2017 m. vadovaujantis valstybinės švietimo
strategijos 2013-2022 m. nuostatomis, remiantis ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr.
ISAK-627, ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014 m.), ikimokyklinio ugdymo
turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis (2015 m.). Programa grindžiama kitais
svarbiausiais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais europinio, valstybinio ir vietinės savivaldos
strateginiais dokumentais.
Priešmokyklinis ugdymas (5-6(7) m.) organizuojamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi programą“ patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014
m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.
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.
Veiklos planai, ugdymo(si) programos skelbiami Darželio interneto svetainėje, prieinami
plačiai visuomenei.
6. Veiklos kontrolė:
Veiklos stebėseną ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius vykdo Darželio direktorius, vykdydamas Darželio
įsivertinimo procesus.
Darželio veiklos kontrolė planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka Darželio vadovybė,
savivaldos institucijos. Veiklos kontrolė grindžiama išorės ir vidaus norminių teisės aktų nustatyta
tvarka. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra Darželio
nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai.
Pedagoginės veiklos priežiūrą vykdo paskirti asmenys, apie veiklą informuojama
metodiniuose pasitarimuose. Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami du kartus metuose (mokslo metų
pradžioje rugsėjo-lapkričio mėnesiais ir pabaigoje gegužės mėnesį) pagal ugdymo sritis ir
kompetencijas. Pedagogai grupių veiklos atskaitas teikia metodinei tarybai, jų pagrindu mokslo
metų pabaigoje rengiama lopšelio-darželio veiklos ataskaita.
Viešųjų pirkimų planai, viešųjų pirkimų ataskaitos, metinės veiklos ataskaitos skelbiami
Darželio interneto svetainėje.
Platusis įsivertinimas atliekamas kasmet remiantis patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo
mokyklos vidaus audito metodika“ (2005 m.). Atliekant įsivertinimą, dalyvauja visi pedagogai.
Pagilintas įsivertinimas atliekamas pagal poreikį, tiriant pasirinktą sritį, tyrimų, anketavimo bei
diskusijų būdais.
Veiklą koordinuoja ir prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius).
Finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė (Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius)
ir Vilniaus miesto savivaldybės institucijos.
Higienos ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba (Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius).
Kasmet atliekamas Darželio maisto gamybos cecho vidaus auditas pagal Geros Higienos
Praktikos Normas. Nuolatinę pastato techninę priežiūrą vykdo Darželio darbuotojai, kartą metuose
priežiūrą vykdo specialistas.
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III. ANKSTESNIŲ METŲ (2013 - 2017 METŲ) VEIKLOS ANALIZĖ

1 Tikslas
Uždaviniai
Uždavinys 1
Atlikti
mikrorajono
kitakalbių
šeimų lūkesčių
analizę.

Uždavinys 2
Atsižvelgiant į
tėvų (globėjų)
interesus plėsti
paslaugų
įvairovę.
Uždavinys 3
Ieškoti naujų
bendradarbiavi
mo formų su
tėvais
(globėjais).

21 lentelė
Teikti kokybiškas, tėvų (globėjų) lūkesčius atitinkančias ugdymo paslaugas.
Planuotas
Pasiektas rezultatas
Planuoti
Panaudoti
pasiekimas
finansiniai
finansiniai
ištekliai
ištekliai
Tėvų lūkesčių
kiekybinė ir kokybinė
statistinė analizė,
padedanti numatyti
papildomą vaikų
ugdymą (2013 m.).

Atlikta tėvų/globėjų
apklausų raštu (uždaro
ir atviro tipo
klausimai), testų,
pokalbių
visuotiniuose,
grupiniuose bei
individualiuose
susirinkimuose
statistinė analizė,
parodanti tėvų
lūkesčius. Tėvų
lūkesčių kiekybinės ir
kokybinės statistinės
analizės vizualinis
demonstravimas ir
išvadų pagrįstumo
argumentavimas
Darželio
darbuotojams.

0,3 tūkst. lt/
0,09 tūkst. €

0,3 tūkst. lt/
0,09 tūkst. €

Paslaugų plėtra,
atsižvelgiant į šeimų
pageidavimus.

Organizuotos
papildomos ugdymo
paslaugos vaikams
(anglų kalbos, lietuvių
kalbos, karate
būreliai), atitinkančios
tėvų lūkesčius.

2,0 tūkst. lt/
0,06 tūkst. €

1,0 tūkst. lt/
0,03 tūkst. €

Netradicinių
bendravimo formų su
tėvais (globėjais)
taikymas.

Netradicinių
3,0 tūkst. lt/
bendravimo formų su 0,8 tūkst. €
tėvais (globėjais)
populiarinimas:
pokalbiai prie bendro
stalo, tėvų subūrimas
problemai išspręsti
prie arbatos/kavos
puodelio, bendravimas
su tėvais per „Skype“
ir kt. programas,
susitikimai su įvairiais
specialistais jaukioje
aplinkoje, bendros
išvykos, lankymasis
šeimose.

3,0 tūkst. lt/
0,8 tūkst. €
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Uždavinys 5
Tobulinti
vaikų ir
darbuotojų
valstybinę
kalbą.

Atnaujinta lietuvių
kalbos mokomoji
medžiaga, kt.
priemonės,
padedančios
darbuotojams mokytis
valstybinės kalbos.

Sukurta ir sėkmingai
4,5 tūkst. lt/
4,5 tūkst. lt/
panaudojama
1,3 tūkst. €
1,3 tūkst. €
programa
priešmokyklinukams
„Mokomės lietuvių
kalbos“.
Darželio bibliotekėlė
papildyta rusųlietuvių kalbų žodynu,
DVD mokomąja
medžiaga,
didaktinėmis
priemonėmis,
knygomis lietuvių
kalba.
Tikslas pasiektas iš dalies dėl dažnos pedagogų kaitos. Pagrindinė pedagogų
Išvada apie
pasiektą tikslą išėjimo iš darbo priežastis - pedagogo profesijos prestižo menkinimas
visuomenėje (didelis darbo krūvis, maži atlyginimai).
Keisti organizacijos kultūrą, tobulinant komandinio darbo įgūdžius. Stiprinti
2 Tikslas
materialinę ir techninę bazę.
Uždavinys 1
Intelektualiniai Intelektualiniai
Įtraukti
Kompetentinga,
Pedagogų komanda
ištekliai.
ištekliai.
komandos
atvira, darni ir
nepasitenkina
narius į
patikima komanda,
vidutiniškais veiklos
bendrąją
siekianti bendrų
rezultatais, siekia
veiklą, siekiant tikslų, galinti sukurti užsibrėžtų tikslų,
sukurti bendrą kokybišką produktą
energingai skleidžia
produktą.
(projektus,
idėjas. Komandos narių
ataskaitas, kt.),
tarpusavio santykiai yra
pasidalijanti
pagrįsti pagarba vienas
atsakomybę po
kitam.
lygiai.
Uždavinys 2
Didinti
Aktyvūs, ambicingi
Darbuotojai pasitiki
4,0 tūkst. lt/
4,0 tūkst. lt/
asmeninį
bendruomenės nariai savimi, savo jėgomis
1,2 tūkst. €
1,2 tūkst. €
darbuotojų
su vidine motyvacija imasi naujos veiklos ir
iniciatyvumą.
atlikti darbą geriau,
ją realizuoja, kelia
siekiantys bendrų
aukštus tikslus sau ir
tikslų, ieškantys
kitiems, negaili savo
naujovių bei
jėgų.
inicijuojantys
užduočių
netradicinius
sprendimo būdus,
vengiantys veiklos
organizavimo
monotoniškumo,
plėtojantys
kūrybiškumą.
Uždavinys 3
Atnaujinti
Kūrybinių žaidimų,
Teigiamas ugdomosios 8,0 tūkst. lt/
8,0 tūkst. lt/
ugdymo(si)
fizinio vystymo(si)
aplinkos poveikis
2,3 tūkst. €
2,3 tūkst. €
inventorį.
veiklos erdvių tobula vaiko ugdymui(si)
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Uždavinys 4
Renovuoti
lopšeliodarželio
patalpas.

Uždavinys 5
Sutvarkyti
kiemo
teritoriją.

Uždavinys 6
Įsigyti
informacinių
technologijų

aplinka, šiuolaikiški
kokybiški žaislai,
daiktai, baldai,
sporto inventorius,
užtikrinantis
visapusišką vaiko
vystymąsi.

įsigyjant šiuolaikiškus,
kokybiškus
lavinamuosius žaidimus
ir žaislus (šviesos
staliukas, muzikinis
mikrofonas ir kt.,
didakt. žaidimai
„Puzzle duo“, „Baby
puzzle“, „Super Value
art Desk“, „Pavojingi
daiktai“, „Mano
jausmai“, „Augu ir
keičiuosi“, „Sveikas
maistas“ ir d. kt.),
vaikiškus baldus
(staliukai, žaidimų
parduotuvė ir kt.).

Renovuotos įstaigos
darželio mišriosios ir
priešmokyklinės
grupių tualetų, salės,
virtuvės, archyvo
patalpos, atitinkantys
Lietuvos
Respublikos
higienos normų
reikalavimus,
užtikrinantys vaikų
saugumą ir
sukuriantis teigiamą
įstaigos įvaizdį.

Renovuota: visų grupių 29,0 tūkst. lt/
tualetai, salė, virtuvės
8,4 tūkst. €
patalpos, lopšelio
grupės miegamasis,
lopšelio grupės
persirengimo kambarys,
laiptinė iš pirmojo
aukšto į antrąjį, pirmojo
aukšto koridorius.

29,0 tūkst. lt/
8,4 tūkst. €

Kelio užtvarai
padedantys valdyti
automobilių srautus,
išvengti spūsčių,
avarinių situacijų,
užtikrinantys vaikų,
suaugusiųjų
saugumą.
Atnaujinta metalinė
kiemo įranga,
gerinanti vaikų
saugumo rodiklius ir
ugdymo(si) sąlygas.
Modernūs gėlynai
didins įstaigos
viešosios erdvės
patrauklumą.

Įrengti: kelio užtvarai
ant įvažiavimo į
teritoriją
važiuojamosios kelio
dalies, dalinai
suremontuota metalinė
įranga, dalinai pakeista
tvora, įrengtas
modernus gėlynas.

7,0 tūkst. lt/
2,0 tūkst. €

7,0 tūkst. lt/
2,0 tūkst. €

Įrengta nauja laisva
kompiuterizuota
darbo vieta su

Įsigyti keturi nešiojami
kompiuteriai, du
kopijavimo aparatai.
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5,8 tūkst. lt/
1,7 tūkst. €

5,1 tūkst. lt/
1,5 tūkst. €

įrangos ir
naudotis ja.

Uždavinys 7
Ieškoti rėmėjų.

interneto prieiga,
spausdintuvu ir
skeneriu. Auklėtojos
aktyviai naudojasi
programomis,
tinklapio
galimybėmis,
leidžiančiomis
laisvai naudotis
interneto prieiga
reikalingai
informacijai gauti,
saviugdai,
ugdomosios veiklos
organizavimui,
tekstų, pranešimų
spausdinimui,
skenuoti ir
spausdinti
spalvinimo piešinius
vaikams ir pan.

Kiekvienoje grupėje
įrengta darbo vieta su
kompiuteriu, laisva
interneto prieiga.
Auklėtojos patogiu
joms laiku naudojasi
kompiuteriu
informacijos ugdymo
klausimais paieškai,
savišvietai, tekstų
spausdinimui ir kt.

Visi įstaigos
Prašymų kiekis pervesti Intelektualiniai Intelektualiniai
ištekliai.
ištekliai.
darbuotojai aktyviai iki dviejų procentų
ieško rėmėjų, su
pajamų mokesčio
kurių pagalba stipriai padidėjo, nes
padidėja lopšeliodarbuotojai aktyviai
darželio paramos ir
ieškojo norinčių
labdaros fondo lėšos, paremti Darželį tokiu
padedančios
būdu.
renovuoti,
Rėmėjai: Darželio
modernizuoti
tėvai, darbuotojai, VŠĮ
įstaigos patalpas,
„Mažieji šnekučiai“,
teritoriją bei
tradicinis karate klubas
ugdomąjį procesą.
„Danas“.
Tikslas pasiektas. Sutelkta pedagogų komanda. Šiuolaikiška moderni ugdymo,
Išvada apie
pasiektą tikslą darbo aplinka, teritorija.
Plėsti vaikų bei pedagogų patirtį bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
3 Tikslas
Uždaviniai
Planuotas
Pasiektas rezultatas
Planuoti
Panaudoti
pasiekimas
finansiniai
finansiniai
ištekliai
ištekliai
Uždavinys 1
Plėsti vaikų
Vaikų dalyvavimas
Vaikai dalyvavo
2,0 tūkst. lt/
0,6 tūkst. lt/
socialinę,
įvairiuose
edukacinėje veikloje:
0,06 tūkst. €
0,01 tūkst. €
kultūrinę
edukaciniuose
„Vitaminizuotas 2015“
patirtį.
projektuose,
(miesto), kartu su
ekskursijose,
dienos socialinės globos
išvykose,
mokymo centru „Mes
konkursuose,
esame“ - jungtiniame
bendradarbiaujant su koncerte „Pavasario
socialiniais
balsais dalinkimės su
partneriais ne tik
visais“ (mikrorajono,
respublikoje, bet ir
2013-2016 m.),
už jos ribų.
teatralizuoto šokio
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Uždavinys 2
Tęsti kryptingą
pedagogų

Dalijimąsi patirtimi
ir keitimąsi
informacija
inicijuoja bei
organizuoja
pedagogai.

konkurse „Saulės
zuikučiai“
(respublikinė, 2013 m.),
kartu su saugaus eismo
mokyklėle - konkurse
„Būk saugus“ (miesto,
2013 m.), regioniniame
meno ir amatų
festivalyje
„Vieversėlis“ (20132017 m. ),
sveikatingumo šventės
dailės darbų parodoje
„Jaunimas be tabako“
(miesto, 2014 m.),
kūrybinėje-edukacinėje
parodoje „Sveikatos
traukinys“
(mikrorajono, 2014 m.)
konkurse „Mano
svajonių autobusas“
(respublikinė, 2015 m.),
festivalyje „Ried,
saulelė aplink dangų“
(miesto, 2016 m.),
„Ikimokyklinių ugdymo
įstaigų himnų
pristatymai“
(mikrorajono, 2016 m.),
konkurse „Mano
svajonių puodelis“
(respublikinė, 2016 m.),
„Ugnis- draugas, ugnis
- priešas“
(respublikinė, 2017 m.),
Šv. Florijono - Gaisrų
sergėtojų dienai
(respublikinė, 2017 m.),
„Velykos lauke“
(mikrorajono, 2017 m.).
Prisijungėme prie
pilietinės akcijos „Mes
- žemės vaikai“ (20142017 m. ), iniciatyvos
„Atmintis gyva, nes
liudija“ (2017 m.) ir d.
kt. Sėkmingai
patobulinome socialinę,
komunikavimo bei
pažinimo vaikų
kompetencijas.

Pedagogų bendri
susitikimai su

Aktyvus
bendradarbiavimas su
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3,5 tūkst. lt/
1,0 tūkst. €

0,5 tūkst. lt/
0,01 tūkst. €

bendradarbiavi
mą su esamais
partneriais.

socialiniais
partneriais,
bendravimas tarp
pedagogų
konferencijose,
edukacinėse
išvykose,
seminaruose,
dalijimasis patirtimi,
pedagogų
bendravimas
internetu, gerinantis
esamus partnerystės
ryšius ir
praturtinantis
įstaigos pedagoginę
veiklą bei ugdymo
praktiką.

Vilniaus kolegijos
sveikatos priežiūros
fakultetu, asociacija
„Slavų vainikas“,
„Raganiukės“ teatru,
Vaikų ir jaunimo dienos
centru „Mūsų nameliai“,
Naujosios Vilnios
biblioteka, Vilniaus
saugaus eismo mokykla,
Naujosios Vilnios
muzikos mokykla,
Naujosios Vilnios
metodiniu rateliu
„Vilnis“, Barboros
Radvilaitės
progimnazija, Vilniaus
miesto darželiais
(Fabijoniškių,
Naujininkų sen. ir kt.).
Bendravimas tarp
pedagogų
konferencijose,
seminaruose, bendras
vaikų (mūsų
mikrorajono)
laisvalaikio
organizavimas (įvairios
edukacinės programos,
išvykos, apsikeitimas
patirtimi projektinėje ir
kt. veikloje), pedagogų
susirašinėjimas
internetu patobulino
vaikų bei pedagogų
kompetencijas.
Tikslas pasiektas. Plečiama ugdymo erdvė. Tobulėja vaikų pažinimo
Išvada apie
pasiektą tikslą kompetencija. Plėtojami vaikų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai, auga
pedagogų meistriškumas.
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IV. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ
22 lentelė
Veiksniai
Politiniai-teisiniai

Ekonominiai

Aplinka
Galimybės:
1. Lietuvos pažangos Strategija
„Lietuva 2030“.
2. 2014-2020 metų Nacionalinė
pažangos programa.
3. Valstybinė Švietimo 2013-2022
m. strategija.
4. Vilniaus miesto savivaldybės
2010-2020 metų strategija.
5. Priešmokyklinio ugdymo
bendroji programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2014 m. rugsėjo
2 d. įsakymu Nr. V-779.
Ikimokyklinio ugdymo(si)
programa „Paslaptingi laipteliai“,
patvirtinta Darželio direktoriaus
2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.
V-66.
6. Veiklos kokybės įsivertinimas
vykdomas pagal „Bendrojo
lavinimo mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo
rekomendacijas“ ( 2008 m.).

Grėsmės:
1. Valstybės valdymo modelis
politiškai orientuotas į save, o ne
į piliečius ir jų šeimas.
2. Politinių sprendimų lygmenyje
nėra pakankamai suvokta
struktūrinių permainų būtinybė ir
neieškoma realių ir efektyvių jų
įgyvendinimo priemonių.
Dauguma problemų suprantamos
tradiciškai ir fragmentiškai.
3. Trūksta išsamios ir nuoseklios
analizės, ypač susiejant esamos
būklės įvertinimą su galimomis
politinėmis ir socialinėmis
priemonėmis, galinčiomis duoti
pozityvių rezultatų.
Galimybės:
1. Miesto/mikrorajono ploto
užstatymas gyvenamaisiais
namais aprūpins Darželį naujais
vaikais.
2. Įstojimas į ES įgalino
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Darželis
Galimybės:
1. Darželio bendruomenė
supažindinta su Valstybės
švietimo strategija,
Nacionaline pažangos
programa, Vilniaus miesto
savivaldybės 2010–2020 m.
strategija.
Turi savo strategijos
planą.
2. Ugdymas vyksta
vadovaujantis ikimokyklinio
ir priešmokyklinio
ugdymo(si) programomis.
Programų turinyje
realizuojami pagrindiniai
Lietuvos švietimo
vertybiniai principai.
3. Darželio strategija, veiklos
planai, ugdymo programos
kuriamos atsižvelgiant į
Darželio bendruomenės
poreikius, į ugdytinių
tėvų lūkesčius.
4. Įsivertinimo pagrindu
sukurta Darželio
tobulinimo strategija.
Grėsmės:
1. Valstybės valdymo modelis
neskatina bendruomenei
naujiems iššūkių
sprendimams.
2. Trūksta realios pagalbos
socialinės atskirties rizikos
grupių vaikams.
3. Darželio veiklos
įsivertinimas epizodinis.
Bendruomenė nėra aktyviai
įsitraukusi į kokybės,
įsivertinimo ir įrodymais
grįstos vadybos kūrimo
procesus.
Galimybės:
1. Darželyje padidės vaikų
skaičius ir finansavimas,
skirtas Darželiui.
2. ES lėšų panaudojimas
pagerins vaikų maitinimą,

Socialiniai

Technologiniai

pasinaudojimą Europos Sąjungos
Darželio materialinę bazę.
fondų struktūrinių fondų parama.
3. Finansavimo padidėjimas
3. Perspektyvoje ŠMM didins
savivaldybės darželiams ir
moksleivio krepšelio
mokykloms, tikslinės
finansavimą.
dotacijos leis ne tik
4. Tais atvejais, kai mokinio
užtikrinti būtiniausius
krepšelio principo taikymo
įstaigos poreikius, pagerinti
poveikis ne visai priimtinas, jis
ugdymo aplinką, bet ir skirti
koreguojamas tikslinėmis
daugiau dėmesio ugdymo
valstybės dotacijomis.
kokybei gerinti.
Grėsmės:
Grėsmės:
1. Darbo jėgos mažėjimas dėl
1. Biudžeto lėšų, skiriamų
visuomenės senėjimo, sulėtėjęs
Darželio aplinkai atnaujinti,
BVP augimas neleidžia tikėtis
nepakanka būtinoms
didesnių lėšų skyrimo Darželiui.
išlaidoms finansuoti,
2. Specialistų pasiūla darbo rinkoje
stokojama finansavimo
atsilieka nuo paklausos.
lankstumo.
3. Mažos biudžeto lėšos.
2. Specialistų trūkumas.
4. Moksleivio krepšelio didėjimas
3. Aplinkos Darželio lėšos,
neproporcingas.
moksleivio krepšelis
5. Efektyviai nėra sprendžiama
neatitinka realių poreikių.
ikimokyklinio ugdymo pedagogų
4. Mažas darbuotojų
bei aptarnaujančio personalo
atlyginimas neužtikrina
darbo užmokesčio problema.
ugdymo kokybės.
6. 2 procentų gyventojų pajamų
5. Paramos fondo lėšos
mokesčio fondas nedidės.
neužtikrina realios pagalbos.
Galimybės:
Galimybės:
1. Šalies ir miesto ekonomikai
1. Miesto ekonomikai augant
augant sumažės socialinė
sumažės nedarbas ir
atskirtis.
socialiai remtinų šeimų
2. Ekonomikos augimas sostinėje
skaičius.
padidins iš kitų Lietuvos miestų
2. Padidėjęs jaunų šeimų,
atvykstančiųjų skaičių.
atvykusių iš kitų Lietuvos
3. Miestui plečiantis rytų kryptimi
miestų, skaičius gausins
Naujosios Vilnios mikrorajone
vaikų gretas.
bus poreikis turėti daugiau
3. Darželis gali plėstis.
darželių (naujų grupių).
Grėsmės:
Grėsmės:
1. Lietuva yra viena iš Europos
1. Daugės socialinės rizikos
valstybių, kuri piliečių socialinei
šeimų Darželyje.
apsaugai skiria mažiausiai lėšų ir
2. Gausės specialiųjų poreikių
dėmesio.
vaikų.
2. Didelė gyventojų emigracija.
3. Gyventojų emigracija sukels
3. Blogėja vaikų psichikos sveikatos
vaikų, paliktų be priežiūros,
indeksas.
skaičiaus didėjimą ir teisėto
globėjo problemas.
4. Padidės vaikų su psichikos
sveikatos sutrikimais.
Galimybės:
Galimybės:
1. IKT užtikrina informacijos
1. Svetainės, portalai, forumai,
sklaidą.
socialiniai tinklai,
2. Ryšiai su kitais žmonėmis ir
tinklaraščiai (blog) tarnauja
bendradarbiavimas su jais
vidiniams bendruomenės
skaitmeninėmis priemonėmis,
tikslams.
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kitų kultūrų supratimas.
Naujausia medija - socializacijos,
savęs kūrimo ir įtvirtinimo
priemonė.
IKT gerina ugdymo kokybę.
Informacinių technologijų plėtra
padeda pritaikyti ugdymo procesą
skirtingų poreikių ir galimybių
žmonėms.
FVAS diegimas.

Edukaciniai

2. KT leidžia pristatyti savo
3.
(asmeninę, Darželio,
bendruomenės) nuomonę.
3. IKT taikymas leidžia diegti
4.
kokybiškai naujus ugdymosi
5.
metodus, skatina
organizuoti ugdymo procesą
virtualiose ir netradicinėse
edukacinėse erdvėse.
6.
4. Viešasis tėvų informavimas
apie vaikų lankomumą, kt.
per e-dienyną (TAMO).
5. FVAS padeda užtikrinti
apskaitos duomenų
skaidrumą ir prieinamumą.
Grėsmės:
Grėsmės:
1. Tinklo griūtis bet kurioje pasaulio
1. Darželis negalės naudotis
vietoje gali sukelti visos sistemos
butiniausiomis e-sistemomis
griūtį.
(Valdžios vartai, Vaikų
2. Kompiuterinio programavimo
priėmimo sistema,
trikdžiai (kibernetinės atakos).
PASKATA, e-dienynas, kt.)
3. Rizika, susijusi su kenkėjiška
2. Bendravimo rizika su
programine įranga: virusais,
nepažįstamaisiais, kurie gali
Trojos arkliais, kompiuterių
apgaulės būdu išvilioti
kirminais, šnipinėjimo
asmeninę, kitą informaciją
programomis.
apie vaikus, darbuotojus.
4. Nesaugūs ar kompromituoti
3. Išnaudojant
žaidimų serveriai.
pažeidžiamumus,
5. Internetinių ir realaus pasaulio
programišiai gali perimti
užpuolikų pavojus.
mūsų kompiuterių kontrolę
nuotoliniu būdu ir naudoti
užgrobtą kompiuterį atakų
prieš kitus kompiuterius
rengimui ar įdiegti
kenkėjiškas programas.
Galimybės:
Galimybės:
1. Į vaiką orientuotas ugdymas(is).
1. Dėmesio centre yra
2. Pedagogo ir vaiko
ugdytinis.
bendradarbiavimas.
2. Vaikas laisvai mokosi to,
3. Pedagogo asmenybės, savęs, kaip
kas jam įdomu ir atitinka
pedagogo Aš vaizdas, jo
individualius interesus.
pedagoginiai sugebėjimai lemia
3. Darželyje tenkinami vaiko
ugdymo(si) kokybę.
atitinkamo amžiaus tarpsnio
4. Edukacinės aplinkos sukūrimas.
svarbiausi poreikiai,
Ugdymo(si) aplinka atitinkanti
šiuolaikinėje žinių ir
šiuolaikinei ugdymo(si)
technologijų visuomenėje
sampratai, ugdymo turiniui, vaikų
augančių vaikų poreikiai,
poreikiams.
ypatingi, išskirtiniai,
5. Bendradarbiavimas su ugdytinių
specialieji vaikų poreikiai,
tėvais.
individualūs poreikiai.
6. Informacijos prieinamumas
Grupėse yra daug įvairių
tėvams ir ugdytiniams per
šiuolaikinių žaislų,
informacines technologijas.
priemonių saviraiškai.
4. Tėvai (globėjai, rūpintojai)
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Grėsmės:
1. Pedagogų siekis subalansuoti
ugdymą (kad visos
kompetencijos atsispindėtų ir
planuose, ir ugdytinių darbuose)
ne visada sėkmingas.
2. Tėvų komunikacijos etikos stoka.
3. Pedagogų požiūris į
ikimokyklinio bei
priešmokyklinio ugdymo kokybę
iš esmės skiriasi nuo tėvų.

yra visaverčiai ugdymo
proceso dalyviai. Su jais
derinami visi ugdymo
proceso, vaikų pasiekimų
klausimai.
5. IKT taikymas paįvairina
ugdymo(-si) procesą
Darželyje, pagerina
perteikiamos informacijos
įsisavinimą.
Grėsmės:
1. Trūksta gerų pedagogųanalitikų.
2. Neetiško elgesio problemos
tarpusavio santykiuose
nepadeda jų išspręsti.
3. Abiejų šalių skirtingi
požiūriai nėra analizuojami.

V. PRANAŠUMŲ, TRŪKUMŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
23 lentelė
Pranašumai (Stiprybės)
1. Sukurta, palaikoma ir nuolat naujinama jauki
ir estetiška, saugi, pritaikyta bendruomenės
narių poreikiams aplinka.
2. Įstaiga atvira pokyčiams, kuriamos įstaigai
prasmingų pokyčių įgyvendinimo
strategijos.
3. Įgyvendinama personalo formavimo
politika yra aiški ir skaidri.
4. Įstaigos veiklą ir ugdymo(si) procesą
reglamentuojantys dokumentai sudaro
prielaidas užtikrinti vaiko teises.
5. Strateginiai įstaigos dokumentai/prioritetai,
metinės veiklos programos paremti
vidaus įsivertinimo rezultatais, išvadomis,
glaudžiai siejasi per tikslus, prioritetines
veiklos sritis ir laiduoja
veiklos kokybę.
6. Vadovas yra įstaigos bendruomenės lyderis.
7. Aiškiai apibrėžtos įstaigos savivaldos
institucijų funkcijos.
8. Savivaldos ir įstaigos vadovai sprendimus
priima kolegialiai.
9. Įstaiga nuolat kuria ir organizuoja
autorinius bei kt. vietos bendruomenei skirtus
projektus.
10. Įstaigos ugdymo programa „Paslaptingi
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Trūkumai (Silpnybės)
1. Įstaigos praktinėje veikloje vaikų kultūra
atsispindi fragmentiškai.
2. Nepalankus mikroklimatas tarp
darbuotojų ir ugdytinių tėvų.
3. Bendruomenės narių bendravimas ir
bendradarbiavimas fragmentiškas.
4. Įstaigos aplinka ir patalpos iš dalies
atitinka higienos reikalavimus,
nepakankamai saugios.
5. Tėvai prie vaiko ugdymo įstaigoje
daugeliu atvejų prisideda formaliai.
6. Šeimai teikiama informacija apie vaiko
raidą, ugdymo(si) pažangą ne visuomet
yra pakankama, etiška.
7. Vertinant vaikų pasiekimus pedagogų ir
tėvų požiūriai ir veiksmai dažnai
nesutampa.
8. Įstaigoje informavimo apie vaiką, jo
pasiekimus tvarka yra gerai žinoma, bet
ne visada priimtina šeimai.
9. Tik dalis specialiųjų poreikių vaikų daro
akivaizdžią ugdymosi pažangą.
Vaikų galimybės ir pastangos
panaudojamos tik
iš dalies.
10. Tik dalis pedagogų sugeba analizuoti

laipteliai“ atitinka valstybės nustatytus
reikalavimus, vietos bendruomenės
poreikius.
11. Nuoseklus veiklos planavimas aiškiai
orientuotas į ugdymo tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą.
12. Ugdomoji veikla yra įvairi ir kūrybinga.
13. Ugdymosi motyvacija palaikoma ir
didinama atsižvelgiant į individualius
vaikų poreikius.
14. Sukurta veiksminga vaikų pasiekimų
vertinimo ir skatinimo sistema.
15. Visi vaikai yra pasiekę pakankamą brandą
mokyklai.
16. Personalui sudarytos geros sąlygos
kvalifikacijos tobulinimui.
17. Įstaigos lėšos skirstomos racionaliai,
naudojamos taupiai.
18. Įstaigos lėšos skirstomos ir naudojamos
skaidriai, viešai ir tikslingai.
19. Įstaigos vadovas inicijuoja vidaus
auditą atsižvelgdamas į įstaigos būklę ir
bendruomenės pasirengimą jį atlikti.
Galimybės
1. Esamų įstaigos tradicijų išlaikymas,
tęstinumas ir naujų kūrimas.
2. Pedagogams ir kitiems specialistams tobulinti
profesinę kompetenciją.
3. Tobulinti veiklos planavimo, ugdymo ir
įsivertinimo kokybę.
4. Taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, siekti
ugdymo veiklų įvairovės, sudaryti sąlygas
efektyviam bendruomenės narių
komandiniam darbui.
5. Efektyviai plėtoti Vaiko gerovės komisijos
veiklą.
6. Užtikrinti aukštus ugdymosi rezultatus.
6. Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius su kitomis
institucijomis ir socialiniais partneriais
organizuojant šeimų pedagoginį švietimą.
7. Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje,
siekiant pritraukti investicijas.
8. Kurti ir tobulinti informacinės, konsultacinės,
socialinės pagalbos šeimai sistemą.
9. Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, kurti
funkcionalias edukacines aplinkas, turtinti ir
atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės aplinką.

savo veiklą ir jos rezultatus;
vertinti ir kurti naujus būdus siekiant
artinti ugdymo(si) turinį
ir situacijas prie realaus gyvenimo
konteksto.
11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo Programų perimamumo
elementų ir rezultatų svarba
nepakankamai išryškėja praktiniame
lygmenyje.
12. Ugdymo(si) priemonės tik iš dalies
atliepia vaikų ugdymosi poreikius ir
skatina jų ugdymąsi.
13. Psichologinė ir socialinė pagalba vaikams
ne visuomet veiksminga.
Dažniausiai teikiama tik ypatingais
atvejais, kai yra akivaizdžiai reikalinga.
14. Dauguma pedagogų įstaigos
veiklos vertinime dalyvauja
fragmentiškai.
15. Įstaigos savivaldos institucijų veikla
formali ir epizodinė.
16. Gaunamas finansavimas neatitinka
įstaigos poreikių (remontui, ugdymo
priemonėms) .
Grėsmės
1. Mažas darbo užmokestis skatina
pedagogų migraciją.
2. Spartūs besikeičiančios aplinkos pokyčiai
skatina darbuotojų baimę dėl darbo vietos
praradimo.
3. Nuolatinė pedagoginio personalo kaita
atsiliepia teikiamų darželio paslaugų
kokybei.
4. Tėvų užimtumas didina vaikų
pedagoginį apleistumą.
5. Blogėjanti pastatų būklė ir lėti
renovacijos tempai vis labiau neatitinka
didėjančių Europos Sąjungos normų.
6. Genofondo kokybės blogėjimas didina
specialiojo ugdymo problemas.
7. Didelis vaikų skaičius grupėje
negarantuoja kokybiško jų ugdymo.
8. Lėšų trūkumas apriboja vaikų ugdymo(si)
galimybes.
9. Projektų, programų lėšos yra vienkartinės
investicijos, todėl negali atstoti stabilaus
finansavimo.

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei Darželio pranašumus, trūkumus, galimybes ir
grėsmes, 2018-2022 metais būtina veiklos strategija.
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VI. VEIKLOS STRATEGIJA
1. Vizija – Darželis – kaitai, visuomenei ir informacijai atvira institucija, kurioje saugu,
gera ugdytis, dirbti ir kurti.
2. Misija – 2018-2022 m. laikotarpiu,
įgyvendinant valstybinę švietimo
politiką, teikti kokybiškas, atitinkančias vartotojų poreikius, ankstyvojo, ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi ir priežiūros bei tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo
paslaugas.
3. Filosofija – yra grindžiama Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis: asmens vertės ir
orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmonių laisvių ir teisių, tolerancijos,
demokratinių visuomenės santykių teigimu.
4. Prioritetinės sritys:
- Ugdymo(si) kokybė.
- Ugdymo(si) aplinka.
- Bendravimo santykiai.

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Per strateginio plano laikotarpį nuo 2018 iki 2022 m., siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant
Darželio poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir tobulinimą, diegiant
inovatyvias technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus siekiama šių tikslų:
Tikslas 1. Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią
šiuolaikinius ugdymo tikslus.
Uždaviniai:
1. Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją.
2. Tobulinti pedagogų dalykinių ir didaktinės ugdymo(si) turinio įgyvendinimo
kompetencijas.
3. Užtikrinti Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo(si) programų perimamumą.
Tikslas 2. Kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.
Uždaviniai:
1. Kurti dvasinių vertybių aplinką.
2. Aprūpinti grupes tradicinėmis bei moderniomis ugdymo(si) priemonėmis.
3. Renovuoti patalpas bei lauko erdves, atitinkančias higienos normas.
Tikslas 3. Stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą.
Uždaviniai:
1. Gerinti mikroklimatą.
2. Tobulinti Darželio bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo santykius.
(Žr. 25 pav.).
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VEIKLOS STRATEGIJA
2018-2022 m.

UGDYMO(SI)
KOKYBĖ

UGDYMO(SI)
APLINKA

BENDRAVIMO
SANTYKIAI

1 TIKSLAS

2 TIKSLAS

3 TIKSLAS

Gerinti ugdymo(si)
kokybę, užtikrinant
ugdymo(si) turinio kaitą,
atitinkančią šiuolaikinius
ugdymo tikslus.

Kurti vaiko raidą
stimuliuojančią aplinką.

Stiprinti bendravimo
santykių kultūros kaitą.

UŽDAVINIAI

1. Stiprinti
besimokančios
bendruomenės idėją.
2. Tobulinti pedagogų
dalykinių ir didaktinės
ugdymo(si) turinio
įgyvendinimo
kompetencijas.
3. Užtikrinti
Ikimokyklinio ir
Priešmokyklinio
ugdymo(si) programų
perimamumą.

UŽDAVINIAI

1. Kurti dvasinių vertybių
aplinką.
2. Aprūpinti grupes
tradicinėmis bei
moderniomis
ugdymo(si)
priemonėmis.
3. Renovuoti patalpas bei
lauko erdves,
atitinkančias higienos
normas.

UŽDAVINIAI

1. Gerinti mikroklimatą.
2. Tobulinti Darželio
bendruomenės narių
bendravimo ir
bendradarbiavimo
santykius.

25 pav. Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ 2018-2022 m. veiklos strategijos schema
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VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
24 lentelė
Tikslas 1. Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią
šiuolaikinius ugdymo tikslus.
Uždaviniai
Įgyvendinimo
Atsakingi,
Vykdymo Kaštai Tikslo
priemonės
vykdytojai
data
įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Intelekt. Besimokanti
1. Stiprinti
Informacijos
Direktorius
2018ištekliai bendruomenė
besimokančios
rinkimas,
Darbo grupė 2022 m.
0,3
bendruomenės
vertinimas ir
renka ne tik vidinę,
tūkst. € bet ir išorinę
idėją.
sklaida.
Intelekt. informaciją
Reguliarūs
Direktorius
2018ištekliai vertinant ir
susitikimai,
Darbo grupė 2022 m.
0,4
pritaikant ją,
dalijimąsis
tūkst. € siekia ugdymo
patirtimi ir
praktikos
kolegialus darbas.
Intelekt. tobulinimo bei
Pedagogų
Direktorius
2018ištekliai tarpusavio
lyderystės,
Darbo grupė 2022 m.
0,7
sąveikos.
orientuotos į
tūkst.
€
Pedagogai stiprina
sistemingas ir
lyderystės
nuolatines
gebėjimus
Darželio
veikdami kaip
tobulinimo
nuolatinė,
pastangas,
rezultatyvi,
skatinimas.
bendradarbiaujanti
komanda, turinti
tikslą gerinti vaikų
ugdymąsi.
Intelekt. Motyvuoti
2. Tobulinti
Pedagogų
Direktorius
2018ištekliai Darželio
pedagogų
motyvacijos
Darbo grupė 2022 m.
1,0
dalykinių ir
tobulinti dalykines
pedagogai
tūkst. € aktyviai tobulina
didaktinės
ir didaktines
ugdymo(si)
ugdymo(si)
savo veiklą
turinio
turinio
siekdami geresnių
įgyvendinimo
įgyvendinimo
rezultatų.
kompetencijas.
kompetencijas,
Organizuotos
skatinimas.
konsultacijos,
Intelekt. seminarai ir kt.
Konsultacijų,
Direktorius
2018ištekliai Darželio
seminarų
Darbo grupė 2022 m.
1,4
bendruomenei
Darželio
tūkst.
€
apie ugdymo(si)
bendruomenei,
turinio planavimą
pagalbos
bei jo
kolegoms apie
įgyvendinimą.
ugdymo(si) turinį
Individualizuojant
rengimas.
Intelekt. ugdyma(si)
Priemonių, skirtų Direktorius
2018ištekliai įsigytos/sukurtos
individualizuoti
Darbo grupė 2022 m.
1,6
įvairios priemonės.
ugdymą(si),
tūkst. €
įsigijimas bei
kūrimas.
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3. Užtikrinti
Ikimokyklinio ir
Priešmokyklinio
ugdymo(si)
programų
perimamumą.

Dokumentų
Direktorius
turinio santraukos Darbo grupė
analizė,
aptarimas,
vertinimas.
Konsultacijų,
Direktorius
seminarų,
Direktoriaus
praktinių
pavaduotojas
užduočių,
ugdymui
diskusijų,
Pedagogai
pratybų
organizavimas.
Metodinės
Direktorius
literatūros
Direktoriaus
įsigijimas ir
pavaduotojas
analizė.
ugdymui
Praktinės patirties Direktorius
aptarimas.
Pedagogai
Vaikų pasiekimų
Direktorius
vertinimas ir
Pedagogai
aptarimas.
Tikslas 2. Kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.

20182022 m.

Uždaviniai

Įgyvendinimo
priemonės

Atsakingi,
vykdytojai

Vykdymo Kaštai
data

1. Kurti dvasinių
vertybių aplinką.

Bendruomenės
tradicijų
puoselėjimas.

Direktorius
Pedagogai
Tėvai

20182022 m.

Bendražmogiškųjų
vertybių ugdymas
edukacinėse
išvykose, šventėse,
vakaronėse ir kt.
Projektų apie
dvasines vertybes
rengimas.

Direktorius
Pedagogai
Tėvai

20182022 m.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius
Pedagogai
Tėvai

20192021 m.

Intelekt.
ištekliai

20182022 m.

Intelekt.
ištekliai

20182022 m.

Intelekt.
ištekliai

Savaitės temų
nagrinėjimas.

Ugdomosios
veiklos atvejo
analizė,
pristatymas,
aptarimas.
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20182022 m.

20182020 m.

20182022 m.
20182022 m.

Dokumentų
vertinimas,
konsultacijų,
seminarų,
diskusijų,
Intelekt. pratybų,
ištekliai metodinės
2,2
veiklos, vaiko
tūkst. €
vertinimo
aptarimo
tinkamas
organizavimas
Intelekt. siekiant
ištekliai Ikimokyklinio ir
0,5
Priešmokyklinio
tūkst. € ugdymo(si)
Intelekt. programų
ištekliai perimamumo.
Intelekt.
ištekliai

Intelekt.
ištekliai

Intelekt.
ištekliai
2,8
tūkst. €
Intelekt.
ištekliai
1,5
tūkst. €

Tikslo
įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Perimamos
tautinės vertybės,
papročiai,
tradicijos ir
puoselėjamos
bendruomenės
tradicijos.
Rengiami projektai
apie žmogaus
dvasines vertybes.
Analizuojami
ugdomosios veiklos
atvejai.Vaikai
susipažindinti su
tautos klasikais,
žymiais kultūros ir
istorijos veikėjais,
herojais, didvyriais
žygdarbiais bei šių
dienų dorais
žmonėmis, jų
poelgiais.
Didžiosios
žmogaus vertybės
įžvelgiamos ne
materialinėje
gerovėje, bet
dvasiniame

komforte.
2. Aprūpinti
grupes
tradicinėmis bei
moderniomis
ugdymo(si)
priemonėmis.

Tradicinių
natūralių
medžiagų žaislų
įsigijimas.
Žaislų pagal
vaiko poreikius

pasigaminimas.

Šiuolaikinių
ugdymo(si)
priemonių
įsigijimas.
Metodinės ir
ugdomosios
medžiagos pagal
poreikį
parengimas.
3. Renovuoti
Virtuvės, WC
patalpas bei lauko patalpų remontas.
erdves,
atitinkančias
higienos normas.
Žaidimo aikštelių
atnaujinimas.

Naujų baldų
įsigijimas
grupėms ir kt.
Darželio
patalpoms.
Naujo minkšto
inventoriaus
įsigijimas.

Direktorius
Pedagogai
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams

20182022 m.

20182020 m.

20182022 m.

20182022 m.

20192022 m.

20182022 m.

20192022 m.

20182022 m.

Intelekt.
ištekliai
2,0
tūkst. €

Atnaujintos
tradicinės
natūralių medžiagų
ugdymo priemonės.
Kai kurie
pagamintos savo
Intelekt. rankomis. Grupės
ištekliai aprūpintos
0,4
interaktyvia lenta,
tūkst. € moderniais
konstruktoriais,
Intelekt. loginiais
ištekliai mokomaisiais
7,0
žaidimais ir kt.
tūkst. € šiuolaikinėmis
ugdymo(si)
Intelekt. priemonėmis.
ištekliai Parengta metodinė
0,7
ir ugdymo(si)
tūkst. € medžiaga atitinka
ugdymosi poreikį.
7,4
Sutvarkyta virtuvė,
tūkst. € WC patalpos.
Atnaujintos ir
patobulintos vaikų
saviraiškos erdvės
6,2
lauke.
tūkst. € Įsigyti šiuolaikiški
spalvingi baldai.
(spintelės
rūbinėms,
sulankstomos
3,5
tūkst. € lovos, sekcijos,
stalai, spintos ir
kt.).
Pakeistas/
papildytas
4,3
tūkst. € Darželio minkštas
inventorius
čiužiniais,
rankšluosčiais,
patalyne.

Tikslas 3. Stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą.
Uždaviniai

Įgyvendinimo
priemonės

Atsakingi,
vykdytojai

Vykdymo Kaštai
data

1. Gerinti
mikroklimatą.

Vadovų personalo
valdymo
kompetencijos
kėlimas.

Direktorius
Darbo grupė

20182022 m.
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Tikslo
įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Intelekt. Vadovai aktyviai
ištekliai dalyvauja miesto,
1,8
respublikos
tūkst. € kursuose,

Lygių galimybių
sudarymas.
Darželio
bendruomenės
etikos kodekso
sukūrimas (EK).
Tėvų švietimo
plėtojimas.

Teigiamos
informacijos
apie save lauko
kūrimas.

2. Tobulinti
Darželio
bendruomenės
narių bendravimo
ir
bendradarbiavimo
santykius.

Praktinių
seminarų
apie savęs
tobulinimą
organizavimas.
Išvykų, pokalbių
darbuotojų
bendruomenėje
rengimas.
Sąlygų sudarymas
ugdytinių šeimos
narių
savanorystei.
Bendravimas
neformalioje
aplinkoje.

Direktorius
Darbo grupė
Direktorius
Darbo grupė

20182022 m.
2018 m.

Intelekt. seminaruose,
ištekliai konferencijose

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai
Direktorius
Darbo grupė

20182022 m.

Intelekt.
ištekliai
1,8
tūkst. €

20182022 m.

Intelekt.
ištekliai

Intelekt.
ištekliai

Direktorius
2018Direktoriaus 2022 m.
pavaduotojas
ugdymui

1,6
tūkst. €

Direktorius
Pedagogai
Tėvai

20182022 m.

Intelekt.
ištekliai
0,2
tūkst. €

Direktorius
Pedagogai

20182022 m.

Intelekt.
ištekliai

Direktorius
Pedagogai

20182022 m.

Intelekt.
ištekliai
0,4
tūkst. €
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mikroklimato
gerinimo
klausimais.
Kartu su
bendruomene
sukurtas Etikos
Kodeksas padeda
suprasti etiško
elgesio problemas,
kurios gali kilti
darbinėje veikloje,
tarpusavio
santykiuose bei
padeda jas spręsti.
Vadovų, pedagogų
ir tėvų tarpusavio
pasitikėjimas.
Vartotojas
įsitikinęs
mūsų paslaugos
patikimumu.
Personalas
supažindintas su
pozityvaus
mąstymo terapija
ir taiko ją
praktikoje.
Skleidžiama
informacija apie
savęs tobulinimo
praktikas
(atsipalaidavimo
būdai, savo kūno
energijos
srautų/emocijų
kontrolė ir kt.).
Organizuotos
išvykos, pokalbiai
darbuotojų
bendruomenėje
mikroklimato
gerinimo
klausimais.
Skatinami
asmeniniai siekiai.

IX. LAUKIAMI REZULTATAI
Įgyvendinus strateginį planą,
pagerės ugdymo(si) kokybė, nes besimokančios bendruomenės idėjos stiprinimas stimuliuos
darbuotojų norą keisti Darželio politiką ir praktiką siekiant vaikų ugdymosi ir pasiekimų gerinimo,
bus tobulinamos pedagogų dalykinės ir didaktinės ugdymo(si) turinio įgyvendinimo kompetencijos,
užtikrintas Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo(si) programų perimamumas;
bus sukurta vaiko raidą stimuliuojanti aplinka, kurioje dvasinės vertybės bei šiuolaikiška
materialinė aplinka sėkmingai įtakos harmoningam kiekvieno vaiko asmenybės vystymuisi, jo
saviraiškai ir pripažinimui;
bus sustiprinta bendravimo santykių kultūros kaita. Glaudus Darželio bendradarbiavimas su
šeima padės sėkmingai spręsti tėvų ir pedagogų pažiūrų suderinamumo problemas, sudarys
prielaidas išvengti konfliktų, gerins bendruomenės mikroklimatą, pedagogų ir tėvų tarpusavio
pasitikėjimą vaiko labui.
X. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.
Už strateginio plano įgyvendinimą atsako Darželio direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar
Darželis įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintų uždavinių ir
priemonių įgyvendinimą.
Direktorius/Strateginio plano kūrimo darbo grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo
rezultatus Darželio tarybos posėdžio metu bei Darželio bendruomenės susirinkimo metu kartą per
metus. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai
ir teikti siūlymus bei pageidavimus.
Darželio direktorius organizuoja įstaigos veiklos kokybės vertinimą vieną kartą per metus,
sudarant vertinimo darbo grupę, kuri atlieka vertinimą pagal paruoštą lentelę:
1 tikslas –
Uždaviniai
Planuotas
rezultatas

Pasiektas rezultatas per
tarpinius įvertinimus; metais
__ m.

__ m.

__ m.

__m

Planuoti
finansiniai
ištekliai

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

Planuota
įgyvendinti
(data)

Įgyvendinta
(data)

Planuoti
finansiniai
ištekliai

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

Planuota
įgyvendinti
(data)

Įgyvendinta
(data)

1
2
3
Išvada apie pasiektą tikslą:
2 tikslas –
Uždaviniai

Planuotas
rezultatas

Pasiektas rezultatas per
tarpinius įvertinimus; metais
__ m.

__ m.

__ m.

__m

1
2
3
Išvada apie pasiektą tikslą:

Po metinio strateginio plano įgyvendinimo įvertinimo strateginis planas, jo tikslai,
įgyvendinimo priemonės gali būti keičiami.
__________________________
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