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I. ĮVADAS 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ strateginio plano tikslas – organizuoti, planuoti, vykdyti ir 

kontroliuoti darželio veiklą, pokyčius, įtraukti  bendruomenę į iškylančių problemų sprendimą, tobulinti 

ugdymo sąlygas, sukuriant darnią, saugią, be patyčių aplinką, skatinančią lavinimą, individualių gebėjimų ir 

įgūdžių vystymą, sveiką gyvenseną. 

Mokyklos  bendruomenę sudaro: ugdytiniai (vaikai nuo 1,5 m. iki 7 m.), ugdytinių tėvai (globėjai),  

pedagogai, administracija ir kitas personalas. Administracijos darbo laikas: 8.00-17.00 val., grupių darbo 

laikas 6.30-18.30 val. Plėtojama bendruomenės informavimo sistema: informacija talpinama įstaigos 

internetinėje svetainėje www.giluzis.lt. 

Strateginį planą rengė Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 17 d. 

įsakymu Nr. V-209 sudaryta darbo grupė.  

Rengiant strateginį 2018–2022 metų planą vadovautasi: 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. 

3. LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta Valstybine švietimo 2013-2022 

metų strategija 

4. LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta Valstybės pažangos strategija 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio 

planavimo metodika. 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtinta Nacionaline 

darnaus vystymosi strategija. 

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2019 metų strateginiu veiklos 

planu. 

8. Vilniaus miesto savivaldybės 2010 – 2020 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą. 

9. Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ nuostatais; 

10. Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktoriaus įsakymais; 

11. Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ 2016–2017 m. veiklos įsivertinimo rezultatais; 

12. Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ 2015–2017 m. veiklos ataskaitomis; 
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13. Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir 

pasiūlymais; 

14. 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: 

Lopšelis-darželis „Gilužis“ įsteigtas kaip Vilniaus lopšelis-darželis Nr.144 Vilniaus miesto tarybos 1992 

m. gruodžio 30 d. potvarkiu Nr. 979. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1998 m. liepos 15 d. sprendimu 

Nr. 225 lopšeliui darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Gilužis“. Vilniaus miesto 

savivaldybės valdybos 2001 m. sausio 4 d. sprendimu Nr. 15V įsteigtas Lopšelio-darželio filialas Pajautos g. 

5, Vilniuje. 

Įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis darželis „Gilužis“ 

Steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė 

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga 

Teisinis statusas Juridinis asmuo 

Identifikavimo kodas 190028324 

Ugdymo forma Dieninė 

Paskirtis Neformaliojo švietimo mokykla 

Mokomoji kalba Lietuvių 

Pagrindinės veiklos rūšys Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas 

Įkūrimo data 1992 m. gruodžio 30 d. 

Adresas Vydūno g. 11a, Pajautos g. 5, LT-06208, Vilnius 

Telefonas (8-5) 2307630, (8-5) 2406172 

Elektroninis paštas rastine@giluzis.vilnius.lm.lt 

 

Lopšelis-darželis „Gilužis“ yra Lietuvos Respublikos švietimo sistemos sudedamoji dalis bei Vilniaus 

miesto savivaldybės neformaliojo švietimo tiekėjų tinklo dalis, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės 

aktais, įstaigos nuostatais bei įstaigos metiniu veiklos planu.  

Darželis įtrauktas į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, dalyvauja respublikinių įstaigų darbuotojų 

asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“. Sveikatingumo kryptį įgyvendinti padeda lopšelyje-darželyje veikiantis 

baseinas, kaip ypatingas ir efektyvus sveikatos stiprinimo būdas bei profesionali trenerė.  

mailto:rastine@giluzis.vilnius.lm.lt
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 Įstaigoje sudarytos higieninės, materialinės, psichologinės, pedagoginės sąlygos, laiduojančios 

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą, kuriama ir tobulinama ugdymo(si) aplinką, 

organizuojamas kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, teikiama švietimo pagalba 

šeimoms, tėvų pageidavimu organizuojamos papildomo ugdymo paslaugos. 

2. Organizacinė struktūra ir valdymas: 

 

Pav.1 Darželio valdymo struktūra 

Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus funkcijas reglamentuoja lopšelio-

darželio nuostatai ir pareigybės aprašymas. 

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų), pedagogų, 

darbuotojų ir socialinių partnerių atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio „Gilužis“ veiklos tikslams ir 
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uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. Tarybos funkcijas reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus 

įsakymu. 

Lopšelio-darželio pedagogų taryba – savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei 

ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio „Gilužis“ vadovai, visi dirbantys įstaigoje pedagogai 

ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Pedagogų tarybos veiklą reglamentuoja nuostatai, 

patvirtinti direktoriaus įsakymu. 

Metodinė grupė nagrinėja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, 

vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nustato metodinės veiklos prioritetus, svarsto 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pedagoginio proceso organizavimo klausimus. 

Tėvų komitetas aptaria ugdymo turinį ir formas, ugdymo(si) sąlygas, padeda spręsti vaikų ugdymo ir 

auklėjimo klausimus, organizuoti renginius, įgyvendinti įvairius projektus. 

Darbuotojų interesams atstovauja Darbuotojų profesinė sąjunga. 

Vaiko gerovės komisija rūpinasi vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės 

sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei 

pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Lopšelyje-darželyje „Gilužis“ veikia 13 grupių: ankstyvojo amžiaus grupės 1,5-3 m., ikimokyklinio 

amžiaus grupės 3-6 m., priešmokyklinio amžiaus grupės 6-7 m. (2 pav.). Įstaigoje vyrauja vieno amžiaus 

vaikų grupės. Vaikai komplektuojami į grupes pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytą komplektavimo 

tvarką, vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 

sprendimu Nr. 1-57. Viena grupė įsikūrusi adresu Pajautos g. 5, Vilnius.  

Pav. 2 Įstaigos grupės 

Ikimokyklinio 3-6 

metų amžiaus 

grupės 

Priešmokyklinio 6-7 

metų amžiaus grupės 

 

Ankstyvojo 1,5-3 

metų amžiaus 

grupės 
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3. Žmogiškieji ištekliai: 

3.1 Ugdytiniai: 

Darželis yra strategiškai palankioje vietoje. Vaikų skaičius per pastaruosius trejus metus įstaigoje kito, 

tačiau išliko didesnis, nei reikalauja higienos normos. 2015 m. įstaigą lankė 282 vaikai, 2016 m. – 277 vaikai, 

2017  m. įstaigą lanko 287 vaikai, kai projektinis įstaigos pajėgumas – 250 vaikų (3 pav.). 

 

 
3 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita 

 

Vaikų lankomumas turi įtakos vaikų ugdymo(si) kokybei. Per trejus metus pastebimi neryškūs 

lankomumo pokyčiai (4 pav.). 

4 pav. Ugdytinių lankomumo analizė 



9 

 

Ugdytinių lankomumo priežasčių analizė rodo, kad vis mažiau ugdytinių praleistų dienų priežastimi 

nurodomi ugdytinių susirgimai. Tėvai dažniau pasinaudoja mokesčio lengvatomis ir išnaudoja galimybes 

pabūti su savo vaiku.  

Tai atsispindi pasiskirstymo pagal amžių lentelėje (žiūr. 5 pav.). 

 

5 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių 

 

 

Daugumą ikimokyklinio amžiaus įstaigą lankančių vaikų 2017 m. sudaro trejų metų amžiaus vaikai – 

69, todėl  ateinančius pora mokslo metų įstaigos užimtumas vis dar išliks didelis. Šiais metais 84 

priešmokyklinio amžiaus vaikai pereis į mokyklą. Į jų vietą planuojama, kad liks toks pats skaičius 

priešmokyklinio amžiaus vaikų iš savo įstaigos ir liks vietų kitiems vaikams, kurie norėtų lankyti 

priešmokyklinę grupę. 

Apžvelgus 2017 metų ugdytinių pasiskirstymo pagal lytį tyrimo rezultatus atsispindi berniukų 

dominavimas 3 m. amžiaus grupėje, kitose amžiaus grupėse berniukų ir mergaičių pasiskirstymas tolygus (6 

pav.). 

Remiantis šiais tyrimo rezultatais pedagogams reikalinga parinkti aktyvesnius ugdymo(si) metodus, 

kad užtikrintų ugdytinių poreikius. 
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6 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį 

 

 

Išanalizavus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių įstaigoje skaičių 2015 m, 2016 m. ir 2017 m. 

(7 pav.) matyti šių vaikų skaičiaus augimas bei žvelgiant į pedagoginių-psichologinių tarnybų prognozes, 

reikalinga ruošti pedagogus darbui su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. 2017 m. pedagogams 

buvo organizuoti pedagogikos-psichologijos kursai bei planuojama įsteigti papildomą darbo vietą mokytojo 

padėjėjui, dirbančiam su tokiais vaikais. 

 

 

7 pav. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, skaičiaus kaita 
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3.2 Tėvai: 

Remiantis 2017 metais lopšelio-darželio ,,Gilužis“ atliktu anketiniu tyrimu, kuriame buvo siekiama 

išsiaiškinti tėvų poreikius ir lūkesčius rengiant strateginį 2018-2022 m. planą nustatyta, kad dauguma visų 

tėvų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, mažesnė tėvų dalis turi profesinį/aukštesnįjį išsilavinimą bei 

vidurinį išsilavinimą (8 pav). 

8 pav. Ugdytinių tėvų išsilavinimas 

 

Tėvai domisi vaikų ugdymu, įstaigos veika, noriai įsijungia į ugdomąjį procesą ir jį įtakoja, aktyviai 

dalyvauja įgyvendinant projektus, kuriant aplinką. Mokesčio lengvatomis naudojasi apie 20 proc. šeimų 

(didžioji dauguma – daugiavaikės šeimos). 2015 m. socialiai remtini buvo 3 vaikai iš 282, 2016 m. – 2 vaikai 

iš 277 ir 2017 m. – 3 vaikai iš 287. 

3.3 Pedagogai: 

Su vaikais dirba 28 pedagogai, tarp jų meninio ugdymo pedagogas, plaukimo instruktorius, 

psichologas, logopedas. Pedagogai turi didelę savo veiklos patirtį, mylintys ir rūpestingi, geba skirti dėmesį 

kiekvienam vaikui. Pedagogai ir specialistai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir 

seminaruose. Daugumai įstaigoje dirbančių pedagogų suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija bei 

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija (9 pav.). 

Pedagogų išsilavinimas: 

 Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis 

Direktorius 1   

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1   

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo auklėtojas 10 13 1 

Meninio ugdymo pedagogas 1   

Psichologas 1   

Logopedas 1   
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9 pav. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos 

 

Padagoginių darbuotojų darbo stažas: 

Iki 4 metų Nuo 4 iki 10 metų  Nuo 10 iki 15 metų 15 ir daugiau metų 

4 2 2 20 

 

Pedagogų amžius: 

Pedagogų 

amžius 

30-34 m. 35-39 m. 40-44 m. 45-49 m. 50-54 m. 55-59 m. 60-64 m. 65 m. ir 

vyresni 

Pedagogų 

skaičius 

4 2 1 2 2 14 2 2 

 

Pedagoginio personalo kaita labai maža. Dauguma pedagogų įgiję aukštąjį išsilavinimą, turi vyresniojo 

auklėtojo bei metodininko kvalifikacinę kategoriją ir įstaigoje dirba daugiau nei penkiolika metų. 

Auklėtojoms padeda ir vaikučiais rūpinasi auklėtojų padėjėjos.  

Maisto paruošimu nuolat rūpinasi virtuvės darbuotojos. Jų kokybę prižiūri visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė-dietistė. Taip pat darželyje yra techninis personalas, kuris rūpinasi lopšelio-darželio 

aplinka, švara bei vaikų saugumu. 

 

4. Finansiniai ištekliai: 

 

 Lopšelis-darželis finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir Lietuvos Respublikos 

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ,,Mokinio krepšelio“ pagal asignavimų valdytojo patvirtintas 

programų sąmatas. Pagal miesto savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką ugdymo reikmėms iš tėvų renkamas 

mėnesinis mokestis. Taip pat inicijuojamas 2% gyventojų pajamų mokesčio gavimas.  



13 

 

 

Įstaigos lėšas sudaro:  

- lėšos aplinkai finansuoti,  

- mokinio krepšelio lėšos,  

- įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje,  

- 2 % gyventojų pajamų mokesčio. 

 

5. Planavimo sistema: 

Planavimo sistemą sudaro: 

1) Strateginis planas,  tvirtinamas darželio direktoriaus. 

2) Metiniai veiklos planai. 

 Ugdymas organizuojamas pagal lopšelio-darželio „Gilužis“ Ikimokyklinio ugdymo programą, 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, Tarptautinę socialinių įgūdžių prevencijos programą ,,Zipio 

draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

 

6. Veiklos kontrolė: 

Veiklos stebėseną ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus 

švietimo stebėsenos rodiklius vykdo lopšelio-darželio „Gilužis“ direktorius, vykdydamas darbuotojų 

įsivertinimo procesus, metinius pokalbius.  

- Veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės institucijos. 

- Finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Vilniaus savivaldybės institucijos.  

- Higienos ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centras, 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 
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III. ANKSTESNIŲ METŲ (2012 – 2017 METŲ) VEIKLOS ANALIZĖ 

Tikslas 1 Užtikrinti aukštą ugdymo(si) paslaugų kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių 1,5-7 metų vaikams. 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Siekti, kad visų lygių 

ugdymosi programos 

tenkintų ugdytinių poreikius 

ir užtikrintų jų kompetencijų 

plėtrą. 

Pedagogų parengtos individualios 

programos atitiks valstybės reikalavimus, 

atlieps vietos bendruomenės poreikius, 

grupių savitumą. Programų tikslai ir 

turinys atitiks vaikų amžių bei 

individualius poreikius. 

Sukurta vieninga ikimokyklinio 

ugdymo programa, kuriai buvo 

pritarta steigėjo. 

-  

50 Eur 

Uždavinys 2 

Atsižvelgiant į vidaus 

įsivertinimo išvadas, 

tobulinti ugdymo(si) turinį 

ir ugdymo(si) procesą, 

integruojant tautos 

tradicijas ir papročius, 

sveikatos stiprinimą ir 

ekologinį ugdymą. Plėtoti 

ugdytinių saviraiškos 

 

Integruojami projektai, grįsti tautos 

tradicijomis, sveikatos stiprinimu ir 

ekologiniu ugdymu aiškiai atspindės 

ugdymo(si) kryptingumą. Lopšelyje-

darželyje nusistovės tradicijos, įsilies į 

bendrą kultūros plėtrą mikrorajone. 

Vidaus įsivertinimo išvadas pedagogai 

taikys tolimesnei lopšelio-darželio 

strategijai. 

 

Įvykdyti planuoti projektai 

lopšelyje-darželyje Vilniaus 

mieste ir Respublikoje. 

 

- 

 

100 Eur 



15 

 

galimybes už įstaigos ribų. 

 

Uždavinys 3 

Diegti naujas ugdymo 

formas ir metodus. 

 

Pedagogai savo darbe taikys šiuolaikinius 

ugdymo metodus, kurie atitiks vaiko 

amžių, poreikius. 

Žaidybinis metodas, vaizdinis 

metodas, praktinis metodas, 

žodinis metodas, kūrybinis 

metodas sudaro palankias sąlygas 

vaikui tobulėti ir pasiruošti 

mokyklai. 

- 

 

900 Eur 

Išvada apie pasiektą tikslą Aukšta ugdymo(si) paslaugų kokybė padeda siekti tęstinumo mokykloje. Geri atsiliepimai apie ugdytinių 

paruošimą iš M.Mažvydo pradinių klasių mokytojų. 

Tikslas 2 Kurti modernią, saugią, sveiką, mobilią, aktyvinančią ugdymo(si) ir darbo aplinką 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Tobulinti ugdomosios 

veiklos erdves: atlikti 

remonto darbus 

neremontuotose 

grupėse; atnaujinti 

baldus visose grupėse. 

 

Didės vaikų saugumas ir 

sveikatingumas. Gerės vaikų 

sveikatingumo rodikliai. 

 

 

Sutvarkytos ugdomosios 

erdvės „Obuoliukų“, 

„Meškučių“, „Nykštukų“, 

„Pagrandukų“ ir „Boružėlių“, 

„Kačiukų“, „Kiškučių“ ir 

„Saulučių“ grupėse. 

 

14500 Eur 

 

25 000 Eur 

Uždavinys 2 

Tęsti virtuvės 

 

Pagerės maisto ruošimo 

 

Pakeista visa virtuvėje maisto 

 

4 400 Eur 

 

12 700 Eur 
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modernizavimą. procesas užtikrinantis vaikų 

sveiką maitinimą. 

gaminimo įranga. 

Uždavinys 3 

Nuolat atnaujinti 

informaciją darželio 

interneto svetainėje. 

 

Darželis turės tinkamas 

komunikavimo su išorine 

aplinka priemones. 

Darželio interneto svetainėje 

pateikiama aktuali 

informacija ugdymo, veiklos 

ir finansų klausimais. 

300 Eur 

 

530 Eur 

Uždavinys 4 

Įstaigos vamzdynų 

renovacija; įrengti 

skaitmeninę pastato 

apsaugą. 

 

Pastato būklė atitiks HN 

reikalavimus. Pagerės vaikų 

sveikatos būklė ir saugumas. 

 

Vamzdynų renovacija ir 

skaitmeninės pastato 

apsaugos įrengimas atidėtas 

dėl lėšų trūkumo.  

 

72 500 Eur 

 

- 

Uždavinys 5 

Pakeisti darželio 

teritoriją žyminčią 

tvorą. 

 

Įrenginių būklė atitiks HN 

reikalavimus. Pagerės vaikų 

saugumas. 

 

Pakeista tvora, žyminti 

darželio teritoriją. 

 

3 000 Eur 

 

10 000 Eur 

Uždavinys 6 

Gerinti sąlygas vaikų, 

turinčių spec. poreikių, 

ugdymui. 

 

Vaikai, turintys spec. 

ugdymosi poreikių gaus 

kvalifikuotą pagalbą. 

Įstaigoje su spec. poreikių 

turinčiais vaikais dirba 

psichologė ir logopedė, 

pedagogai įgijo specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos žinių. 

300 Eur 500 Eur 

Uždavinys 7 

Tobulinti kūrybinių 

 

Pagerės vaikų ugdymosi 

 

Atliktas baseino patalpų 

 

5 500 Eur 

 

13 000 Eur 
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žaidimų, meninės, 

sportinės veiklos erdves. 

sąlygos. dalinis remontas: pakeistos 

lubos ir elektros apšvietimas, 

atliktas dviejų rūbinių 

remontas.  

Sukurtas modernus, 

šiuolaikinis ugdymas salėje ir 

metodiniame kabinete 

interaktyvios lentos. 

Uždavinys 8 

Sutvarkyti kiemo 

teritoriją ir atnaujinti 

įrengimus. 

 

 

Sutvarkyta įvažiuojamos 

dalies betoninė danga, 

paklotas asfaltas. Įrengta 

nauja vaikų žaidimo aikštelė, 

atnaujintos lauko pavėsinės. 

3 000 Eur 20 000 Eur 

Uždavinys 9 

Užtikrinti pedagogams 

ir kitiems darbuotojams 

prieigą prie interneto. 

Sukurtos sąlygos užtikrins 

saugų ir kvalifikuotą 

lopšelio-darželio personalo 

darbą. Aplinka atitiks 

standartus. Atsiras galimybė 

gauti ir taikyti informaciją. 

Įrengtas belaidis interneto 

ryšys administracijos, dviejų 

grupių ir salės patalpose. 

300 Eur 1 000 Eur 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Nuolat kuriama saugi, moderni ir žaisminga ugdymo(si) aplinka. Siekiama darbuotojų mokymosi ir 

tobulėjimo kiekvieną dieną. Saugomi ir tausojami žmogiškieji ištekliai. 

Tikslas 3 Sudaryti sąlygas tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. 

Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti 
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 finansiniai 

ištekliai 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Išlaikyti ir stiprinti 

(intelektualinius) 

žmogiškuosius išteklius, 

sudarant pedagogams 

galimybes ir sąlygas 

tobulinti kvalifikaciją, 

skleisti ir perimti gerąją 

darbo patirtį. Pasiekti, 

kad per 2 metus 

pedagogai turėtų 

kompiuterinio 

raštingumo 

pažymėjimus. 

 

Lopšelio-darželio pedagogai 

įgis pedagogines 

kompetencijas, domėsis 

naujovėmis, jas taikys 

pedagoginėje veikloje, bus 

aktyvūs patirties skleidėjai, 

besidomintys kitų institucijų 

gerąja darbo patirtimi. 

Išsiplės pedagoginių 

kompetencijų taikymo 

galimybės. 

 

Sudarytos sąlygos 

darbuotojams tobulinti savo 

kompetencijas įvairiuose 

kvalifikacijos kėlimo kursuose 

bei gilinti žinias seminaruose. 

 

1 500 Eur 

 

3 000 Eur 

Uždavinys 2 

Formuoti lopšelio-

darželio įvaizdį, 

savitumą, atspindint 

veiklos kryptis, rengiant 

edukacinius projektus su 

partneriais. 

 

Gausės lėšų, skirtų vaikų 

gerbūvio gerinimui. 

 

Vilniaus miesto savivaldybė 

darželiams finansavimą 

padidino apie 4,4 mln. Eur., 

skirta po 68 eur. vienam 

vaikui. 

300 Eur 19100 Eur 
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Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Darbuotojams sudarytos sąlygos tobulinti kvalifikaciją, sukurtos papildomos darbo vietos 

pedagogams, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. 

Tikslas 4 Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais. 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Plėtoti bendruomenės 

veiklą, palaikant 

partneriškus santykius 

su šeima. 

 

Švietimo paslaugos grįstos 

bendradarbiavimu optimaliai 

tenkins vietos bendruomenės 

poreikius. Dauguma 

bendruomenės narių suvoks 

partneriškus santykius, bus 

geras mikroklimatas. 

Lopšelis-darželis taps atviras 

kaitai, naujovėms. 

 

Tėvai, dalyvaudami ugdymo 

veiklose, padėjo sukurti naujus 

santykius, gerą mikroklimatą. 

Išaugo pasitikėjimas įstaigos 

teikiamomis paslaugomis. 

 

- 

 

40 Eur 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Bendradarbiavimo tęstinumas padeda vaikų adaptacijai bei pasitikėjimu įstaigos teikiamomis 

paslaugomis. 
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IV. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

1. Politiniai-teisiniai veiksniai: 

Sisteminiai pokyčiai Lietuvoje – demokratinių vertybių susilpnėjimas, socialinės atskirties didėjimas, 

gyventojų emigracija, darbo rinkos pokyčiai įtakojo šalies politinį gyvenimą bei švietimo sistemą. Vilniaus 

savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane vienas iš prioritetų – ekonomikos aprūpinimas 

žmogiškaisiais ištekliais – labai tampriai susijęs su miesto švietimo įstaigų veikla. Numatoma sukurti 

kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą mieste.  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovacija ir modernizavimas: saugių ir uždarų ikimokyklinių įstaigų 

teritorijų įrengimas, užtikrins švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą šeimai.  

 

2. Ekonominiai veiksniai: 

Siekiant įstaigos veiklos modernizavimo ir kokybiškesnių ugdymo(si) sąlygų, reikšmingu prioritetu 

tampa ekonominiai veiksniai, kurie įtakoja mūsų įstaigos veiklą. Vilniaus lopšelis-darželis „Gilužis“ pagal 

galimybes materialiniais resursais apsirūpinusi įstaiga. Nuo 2002 m. nuolat didėjo švietimui skiriamos lėšos, 

valstybės, savivaldybės biudžetuose, 2017 m. keliamas pedagogų darbo užmokestis, kuriamos papildomos 

darbo vietos. Įstatymiškai įtvirtintos švietimo finansavimo nuostatos (mokinio krepšelio), atskleidžia 

valstybės požiūrio į švietimą svarbą.  

 

3. Socialiniai veiksniai: 

Įstaigos veiklai daro įtaką: 

1. Šeimų migracija. Dėl padidėjusios bedarbystės vyksta vaikų migracija (šeimos išvyksta uždarbiauti į 

kitus šalies miestus, Europos šalis). Vaikai paliekami senelių globai, kurie sunkiai suvokia šiuolaikinio vaiko 

ugdymą. 

2. Teikiamomis paslaugomis domisi šeimos iš kitos kalbinės aplinkos. Vaikai sėkmingai išmoksta 

valstybinę kalbą ir ateityje lengviau integruosis į Lietuvos gyvenimą.  

3.  Didėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kitų sveikatos sutrikimų, skaičius 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  

 

4. Technologiniai veiksniai: 

Plėtoti švietimo paslaugų įvairovę, skatinti pedagogų ir vadovų nuolatinį tobulėjimą, diegti naujoves 

bei užtikrinti kokybišką ugdymą neįmanoma be šiuolaikinių technologijų įvaldymo. Vilniaus miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose veiksmingai taikomos IKT ugdymo procese. Ikimokyklinių įstaigų 
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kompiuterizavimo lygis buvo ir yra silpnesnis nei bendrojo ugdymo mokyklų, nes tam reikia nemažai 

papildomų investicijų.  

Įstaigos darbuotojai turi galimybę naudotis internetu, įgyta 15 kompiuterių, skaitmeninis fotoaparatas, 

filmavimo kamera, interaktyvi lenta, multimedija. Kompiuteriai ir  spausdintuvai yra naudojami ne tik 

raštvedybai, bet jais naudojasi ir įstaigos vadovas, ir pavaduotojai, ir pedagogai. 

Ugdymo įstaiga privalo reaguoti į pokyčius visuomenėje, kad daugelis pedagogų tobulintų IKT 

naudojimą ugdymo procese, kompiuterinį raštingumą.   

 

5. Edukaciniai veiksniai: 

Sudarytos palankios sąlygos kurtis reflektuojančių, kūrybingų ir profesionalių pedagogų bendruomenei, 

ugdyti įstaigos vadovų telkiančios ir pasidalytos lyderystės gebėjimus, teikti paramą jaunam, pradedančiam 

veiklą pedagogui sukuriant sąlygas karjerai, ugdymo(si) tikslus derinti su vaikų, šeimų, bendruomenės ir 

valstybės poreikiais.  

          Individualias ugdymo(si) programas taikyti tiesiogiai atliepiant švietimo ir ugdymo paslaugų 

ypatumus, vietos regiono poreikius papildyti ugdymo(si) programas pritaikant specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų ugdymui. 

V. PRANAŠUMŲ, TRŪKUMŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Pranašumai (Stiprybės) 

1. Efektyvus lėšų paskirstymas ir panaudojimas. 

2. Patraukli, demokratiška, kultūringa, saugi 

ugdymo(si) įstaiga. 

3. Darželis atviras ir imlus naujovėms. 

4. Ugdymas diferencijuojamas ir 

individualizuojamas, diegiamos ugdymo 

naujovės. 

5. Įstaigos vadovai ir pedagogai nuolat 

tobulinasi, geba diegti naujoves, priima 

pokyčius. 

6. Kompetentingi, atsakingi darbuotojai, geras 

mikroklimatas įstaigoje, nuolatinis 

bendravimas/ bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais (globėjais). 

Trūkumai (Silpnybės) 

1. Kiekvienais metais blogėja pastato būklė 

(stogas, santechnika). 

2. Vis didėjantis tėvų užimtumas įtakoja 

mažesnį domėjimąsi vaiko pasiekimais, 

ugdymo procesu. 

3. Maža patirtis rengiant ir dalyvaujant ES 

finansuojamuose projektuose. 

4. Nepakankamas pedagogų, specialistų, tėvų 

bendradarbiavimas dirbant su specialiųjų 

poreikių vaikais ir vaikais, turinčiais elgesio 

problemų. 

5. Patalpų stoka fiziniam vaikų lavinimui, 

papildomam ugdymui. 

6. Nepakankama personalo kompiuterinio 
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7. Geri ryšiai su socialiniais partneriais. 

8. Darželis puoselėja tradicijas ir įvaizdį. 

9. Maža personalo kaita; 

10. Geri priešmokyklinio amžiaus vaikų 

mokyklinės brandos rezultatai ir vaiko 

pažangos vertinimo sistema. 

raštingumo kompetencija. 

7. Nepakankamas informacinių technologijų 

taikymas ugdymo procese 

Galimybės 

1. Racionalus išteklių naudojimas, papildomo 

finansavimo paieška. 

2. Dalyvavimas ES struktūrinių fondų 

finansuojamuose projektuose. 

3. Darželio vadovų ir pedagogų profesinių 

kompetencijų plėtojimas siekiant sėkmingų 

darželio tikslų įgyvendinimo. 

4. Palankių sąlygų sudarymas pedagogams 

kryptingai plėtoti turimas ir įgyti naujas 

kompetencijas. 

5. Sukurti efektyviai veikiančią informacijos 

perdavimo sistemą. 

Grėsmės 

1. Nepakankamas finansavimas trukdys 

įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius. 

2. Pedagogų kompiuterinis raštingumas 

neatitiks sparčios informacinių technologijų 

kaitos. 

3. Dėl didėjančio vaikų skaičiaus mikrorajone 

patalpų naujoms grupėms stoka. 

4. Pedagogų amžiaus vidurkio didėjimas. 

5. Ateityje ikimokyklinio ugdymo auklėtojų 

stoka. 

 

VI. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 Įvertinus esamą padėtį, galima teigti, kad įstaigoje dirba patyrę, motyvuoti pedagogai. Įstaigoje 

sėkmingai dirba patirtį sukaupę specialistai. Pedagogams būtinas pedagoginių/psichologinių žinių 

atnaujinimas ir kompetencija IT srityje. 

 Aptarnaujantis personalas – tai darbuotojai, dirbantys nepedagoginį, pagalbinį, techninį darbą nuo 

kurio tiesiogiai priklauso vaikų gyvybė, sveikata bei saugumas. Auklėtojų padėjėjai turi nepakankamai 

pedagoginių/psichologinių žinių dirbant su vaikais. Lopšelyje-darželyje dirba vyresnio amžiaus auklėtojų 

padėjėjai. 

 Ugdymo(si) kokybės gerinimui skiriamas nuolatinis dėmesys. 

 Lopšelio-darželio jaukumą kuria visa darželio bendruomenė, erdvės naudojamos socialiniams ir 

kultūriniams renginiams. 
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 Aktyviai dalyvaujama Lietuvos respublikos mastu įgyvendinamuose projektuose. Tačiau nėra 

patirties, įgūdžių rengiant paraiškas dalyvauti ES, tarptautiniuose projektuose lopšelio-darželio infrastruktūrai 

gerinti. 

 Palaikomas nuolatinis bendradarbiavimas su kitomis formaliojo ir neformaliojo švietimo 

įstaigomis, įgyvendinami bendri projektai, vyksta pozityvios patirties perėmimas ir dalijimasis, keitimasis 

švietimo idėjomis. 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

              Vizija – kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas ugdymo įstaiga, siekianti 

ugdyti savarankišką, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti 

įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetenciją besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą 

gyvenimą idėją, mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą. 

             Misija – per 2018-2022 m. laikotarpį teikti kokybišką, efektyvų, prieinamą, nuoseklų vaikų ugdymą, 

stiprinti ir saugoti vaiko sveikatą, suteikti pedagoginę pagalbą šeimai. 

             Filosofija – Vaikų ugdymas įstaigoje grindžiamas humanistine filosofine kryptimi.  

   Prioritetinės sritys:  

- Fizinės ir emocinės vaiko sveikatos ugdymas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas; 

- Įsivertinimas, padedantis kurti lopšelio-darželio „Gilužis“ patrauklumą, bendruomenės pasitenkinimą 

švietimo teikiamomis paslaugomis. 

- Modernios aplinkos kūrimas. 

 

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Per strateginio plano laikotarpį nuo 2018 iki 2022 m., siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant 1,5-7 

metų vaikų poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir tobulinimą, diegiant inovatyvias 

technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus siekiama šių tikslų: 

         Tikslas 1. Tobulinti ugdymo ir priežiūros kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią 

šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

Uždaviniai: 

1. Siekti nuoseklumo ir tęstinumo veiklos planavime. 

2. Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo procesą. 

3. Kurti, turtinti ir plėtoti aplinką, skatinančią ugdytinių sveikos gyvensenos nuostatų formavimą. 
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          Tikslas 2. Kurti sąlygas ir palaikyti mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdomosios veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir 

valdymo bei įsivertinimo sistemą. 

2. Įstaigos veiklą grįsti dialogo ir visos bendruomenės susitarimų pagrindu. 

VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas 1. Tobulinti ugdymo ir priežiūros kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią 

šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Kaštai Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Siekti 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

veiklos 

planavime. 

Strateginio plano 

parengimas ir 

vykdymas 

 

Direktorius, 

Darbo grupė 

2018-

2022 m. 

6000 Eur Parengtas 2018-2022 m. 

strateginis planas, kuriame 

plėtros tikslai dera su 

švietimo politika, įvertina 

įstaigos ir jos 

bendruomenės poreikius, 

siekia ugdymo kokybės 

gerinimo. 

Parengti ir įgyvendinti 

kasmetiniai veiklos planai, 

grupių ugdymo planai. 

Įgyvendinama 

Ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

Ugdymo turinio planavimas 

remiasi ir atitinka valstybes 

rekomendacijas, įvertina 

šeimos, bendruomenės 

poreikius. 

Veiklos plano 

parengimas ir 

vykdymas 

 

Direktorius, 

Darbo grupė 

Kasmet 

Įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programos 

įgyvendinimas 

Pedagogai Nuolat 
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2. Organizuoti 

darnų, 

orientuotą į 

vaiką ugdymo 

procesą. 

 

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

ir Vilniaus 

miesto kūrybos 

konkursuose, 

darbelių 

parodose, ugdant 

muzikinius, 

meninius 

gebėjimus ir kt. 

Direktorius 

Pedagogai  

2018-

2022 m. 

2000 Eur Sąlygų ugdyti mokslines, 

menines savybes 

sudarymas, rengiant ir 

dalyvaujant parodose, 

konkursuose, ugdant vaikų 

gebėjimus. 

Metodinės literatūros 

analizė, konsultacijos ir 

seminarai, kurių tikslas 

išmokyti planuoti ugdomąją 

veiklą, formuluoti ugdymo 

tikslus, sudaryti ugdymo 

veiksmų planą, 

individualizuoti ugdymo 

tikslus ir priemones pagal 

individualius poreikius, 

gebėjimus ir galimybes. 

Perimamos tautinės 

vertybės, papročiai, 

tradicijos ir puoselėjamos 

bendruomenės tradicijos. 

Sudarytos sąlygos vaikų 

saviraiškai.  

Įgytos ugdymo priemonės 

grupėms. 

Įvykdyti edukaciniai, 

sportiniai ir ekologiniai 

projektai.  

Konsultacijų, 

seminarų 

organizavimas. 

Metodinės 

literatūros 

įsigijimas ir 

analizė. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

2018-

2022 m. 

5000 Eur 

Įstaigos 

ugdomosios 

veiklos 

planavimas 

remiantis veiklos 

stebėjimu. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai  

2018-

2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tradicinių ir 

netradicinių 

švenčių, akcijos 

renginių, parodų 

organizavimas. 

Bendruomenės 

tradicijų 

kūrimas. 

Direktorius, 

meninio 

ugdymo 

vadovas 

2018-

2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Interaktyvių 

animacinių 

ugdymo 

priemonių 

įsigijimas ir 

panaudojimas 

ugdymo procese. 

Direktorius 

Pedagogai 

2018-

2022 m. 

10000 Eur 

Vykdomi 

edukaciniai 

projektai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

2018-

2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Kurti, turtinti 

ir plėtoti 

aplinką, 

skatinančią 

ugdytinių 

sveikos 

gyvensenos 

nuostatų 

formavimą. 

 

Atnaujinti lauko 

aikšteles, 

įrengti erdves 

judriems 

žaidimams 

lauke, sukurti 

veikiančias 

edukacines 

aplinkas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

2020 m. 50000 Eur Vykdomos talkos, sporto 

šventės ir renginiai, 

varžybos.  

Organizuojama 

sveikatinimo veikla. 

Atlikti remonto darbai: 

dalinis stogo remontas, 

grupių sanitarinių mazgų 

atnaujinimas, grupių 

kosmetinis remontas. 

Atnaujintos visos lauko 

žaidimų aikštelės. 

Tinkama psichologinė 

aplinka įstaigoje, apsauganti 

ugdytinius nuo patyčių.  

Dalyvavimas 

sveikatos 

renginiuose, 

konkursuose, 

akcijose, 

projektinėje 

veikloje, 

įtraukiant visą 

bendruomenę 

Pedagogai 

Įstaigos 

bendruomenė 

Tėvai 

2018-

2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sveikatinimo 

dienų, aplinkos 

Direktorius 

Pedagogai 

2018-

2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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tvarkymo talkų, 

sporto švenčių 

organizavimas 

Tėvai 

Įstaigos pastato 

remontas, 

infrastruktūros 

gerinimas 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams  

2018-

2022 m. 

60000 Eur 

Įgyvendinamos 

prevencinės 

programos vaikų 

socialiniams 

įgūdžiams 

stiprinti 

Direktorius, 

Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui, 

psichologas, 

pedagogai. 

2018-

2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

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

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Kaštai Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Tobulinti 

įstaigos veiklos 

planavimo, 

darbo 

organizavimo, 

turto ir lėšų 

administravimo 

ir valdymo bei 

įsivertinimo 

sistemą. 

Vidaus darbo 

tvarkos 

tobulinimas 

Direktorius 

Darbo grupė  

2018 m. 500 Eur Atnaujinti ir parengti nauji 

gaisrinės ir civilinės saugos 

įvadinės instrukcijos, 

pareigybių aprašai, darbo 

tvarkos taisyklės. 

Parengti įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rodikliai. Įsivertinimo 

rezultatai panaudojami 

veiklos tobulinimui. 

Parengta kvalifikacijos 

tobulinimo programa, 

vadovai ir 1-2 pedagogai 

įgis aukštesnes kategorijas. 

Vadovų ir 

Darbuotojų 

pareigybių 

aprašymų 

atnaujinimas. 

Direktorius 

Darbo grupė 

2018 m.  100 Eur 

Personalo darbo 

įsivertinimas 

Direktorius 

Darbo grupė 

2018 m.  90 Eur 

Tobulinti 

pedagogų ir 

vadovų 

kvalifikaciją, 

pasitvirtinant ir 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018-

2022 m. 

 3000 Eur 
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įgyjant 

aukštesnes 

kategorijas. 

pedagogų įgytos 

vadybinės 

edukacinės 

kompetencijos. 

2. Įstaigos 

veiklą grįsti 

dialogo ir visos 

bendruomenės 

susitarimų 

pagrindu. 

Įgyvendinti 

atvirumo 

naujovėms ir 

pozityviai kaitai 

nuostatas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, 

tėvai.  

2018-

2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sukurti komandinio 

bendravimo, 

bendradarbiavimo 

ir lyderystės santykiai. 

Įsiklausymas į kiekvieno 

darbuotojo nuomonę padės 

pasiekti teigiamų rezultatų 

įstaigoje. Lyderystę 

skatinantis vadovavimo 

stilius padės bendruomenei 

tobulinti vienijančias 

vertybes. 

Skatinti imtis 

iniciatyvos, 

prisiimti 

atsakomybę už 

savo veiklą, 

tobulinti 

valdymo kultūrą. 

Direktorius, 

darbo grupė 

2018-

2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

IX. LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendinus strateginį planą, pagerės ugdymo kokybė, Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gilužis“ 

dirbantis personalas įgis naujų įgūdžių, gebėjimų, patobulins bendrąsias, profesines ir specialiąsias 

kompetencijas; bus atnaujintos ugdomosios erdvės, lauko žaidimų aikštelės, sudarytos saugios ir higieniškos 

sąlygos vaikų kokybiškam ugdymui, gerės veiklos planavimas ir planų įgyvendinimas, bus dirbama 

komandoje, derinant skirtingų specialistų įgūdžius, įtraukiant į projektų įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą 

įstaigos bendruomenę. 

X. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

Už strateginio plano įgyvendinimą atsako Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktorius, kuris 

kontroliuoja ir stebi, ar įstaiga įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintų 

uždavinių ir priemonių įgyvendinimą.  
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Direktorius/Strateginio plano kūrimo darbo grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo rezultatus 

įstaigos tarybos posėdžio metu bei visuotinio susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu būdu visuomenė turi 

galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktorius organizuoja įstaigos veiklos kokybės vertinimą vieną 

kartą per metus, sudarant vertinimo darbo grupę, kuri atlieka vertinimą pagal paruoštą lentelę: 

 

 

Tikslas 1 (įrašyti tikslo pavadinimą) 

Uždaviniai 

 

Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1     

Uždavinys 2     

Uždavinys 3     

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

 

 

 

Tikslas 2 (įrašyti tikslo pavadinimą) 

Uždaviniai 

 

Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1     

Uždavinys 2     

Uždavinys 3     

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

 

 

 

Po metinio strateginio plano įgyvendinimo įvertinimo strateginis planas, jo tikslai, įgyvendinimo 

priemonės gali būti keičiami. 

         Šiai strategijai įgyvendinti, yra būtina, kad: 

- Lopšelio-darželio „Gilužis“ bendruomenė suprastų ir pripažintų šios strategijos reikšmę; 

- Vadovai ir pedagogai kryptingai ir nuosekliai siektų, konkrečia veikla prisidėtų prie strateginių tikslų 

įgyvendinimo; 

- Įstaigoje dirbtų pakankamas skaičius aukštos kvalifikacijos darbuotojų; 

- Įstaigos veikla būtų plėtojama ir tobulinama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, 

ikimokyklinio ugdymo skyriumi, socialiniais partneriais; 

- Įstaigos veiklos organizavimas, modernizavimas būtų pakankamai finansuojami. 

__________________________________________ 

 

 


