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I. ĮVADAS 
 

Lopšelis-darželis „Gilužis“, kaip Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 144, buvo įsteigtas Vilniaus 
miesto tarybos 1992 m. gruodžio 30 d. potvarkiu Nr. 979. Vilniaus miesto savivaldybės 1998 m. 
liepos 15 d. tarybos sprendimu Nr. 225, lopšeliui-darželiui suteiktas „Gilužio“ vardas. 2001 m. ir 
2018 m., siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo(si) prieinamumą, Vilniaus miesto savivaldybės 
sprendimu įsteigti du šios ugdymo įstaigos filialai.  

 

Įstaigos pavadinimas  Lopšelis-darželis „Gilužis“  

Įkūrimo data  1992 m. gruodžio 30 d.  

Steigėjas  Vilniaus miesto savivaldybė  

Teisinė forma  Biudžetinė įstaiga  

Teisinis statusas  Juridinis asmuo  

Identifikavimo kodas  190028324  

Paskirtis  Neformaliojo švietimo mokykla  

Pagrindinės veiklos rūšys  Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas  

Ugdomoji kalba  Lietuvių  

Ugdymo forma  Dieninė  

Darbo laikas (d. d.) 6:30-18:30 val. 

Adresai  1) Vydūno 11a, 06208 Vilnius 
2) filialas – Pajautos g. 5, 06203 Vilnius 
3) filialas – Įsruties g. 30, 06293 Vilnius 

Telefonas, faksas  (8 5) 230 7630, (8 5) 240 6172  

Elektroninis paštas  rastine@giluzis.vilnius.lm.lt  

Internetinė svetainė www.ldgiluzis.lt 

Socialinio tinklo 
„Facebook“ puslapis 

Lopšelis - darželis „Gilužis“ 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100087791252730) 

 
Lopšelis-darželis „Gilužis“ (toliau – darželis) yra Lietuvos Respublikos švietimo sistemos 

sudedamoji dalis bei Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo tiekėjų tinklo dalis, 
padedanti tėvams (įtėviams, globėjams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams) ugdyti savo vaiką. 
Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, įstaigos 
vidaus dokumentais (nuostatais, metiniu veiklos planu ir kt.). 

Darželyje veikia 16 vieno amžiaus vaikų ugdymo grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 9 
ikimokyklinio amžiaus ir 4 priešmokyklinio amžiaus. Vaikai į darželį priimami vadovaujantis 2021 
m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1269 patvirtintu Vaikų 
priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupes organizavimo tvarkos aprašu. Įstaigą lanko 334 (2022 m. duomenimis) įvairių tautybių, mišrių 
šeimų vaikai su kuriais dirba 36 (2022 m. duomenimis) aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ir 
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priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Darželyje dirbantys pedagogai yra kompetentingi ir 
profesionalūs, turintys didelę savo veiklos patirtį, siekiantys tobulėti ir gebantys priimti pokyčius, 
ieškoti naujų ugdymo formų bei metodų ugdymo kokybei gerinti.  

Darželyje daug dėmesio skiriama vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, fizinės 
sveikatos, emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymui. Siekiant, kad ugdomi vaikai įgytų daugiau 
socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, skatinant jų pozityvų elgesį bei siekiant geresnės 
emocinės savijautos, įstaigoje įgyvendinama tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa 
„Zipio draugai“ ir ikimokyklinio ugdymo programa „Kimochi“. Atsižvelgiant į įstaigos savitumą – 
sveikatingumo kryptį, darželis vykdo bei dalyvauja įvairiuose sveikatinimo ir fizinį aktyvumą 
skatinančiuose projektuose, žygiuose, žaidynėse, akcijose. Pažymėtina, kad įstaiga įtraukta į Sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklą, aktyviai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 
asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“. Sveikatingumo kryptį įgyvendinti padeda ir darželyje veikiantis 
uždaras baseinas, kaip ypatinga ir efektyvi sveikatą stiprinanti priemonė. Veiklas baseine organizuoja 
profesionali plaukimo instruktorė, kūno kultūros užsiėmimus veda kompetentingi fizinio lavinimo 
pedagogai, o į kasdienį ugdomąjį procesą fizinę sveikatą stiprinančias veiklas integruoja ir grupėse 
dirbantys pedagogai. 

Vaikų ugdymas įstaigoje grindžiamas humanistine filosofine kryptimi. Vaiko, kaip asmens, 
ugdymo(si) sėkmės siekiama užtikrinant, kad kiekvienas būtų deramai priimtas, gerbiamas ir saugus. 
Vaikams sudaryta saugi fizinė ir psichologinė aplinka, tinkamos higienos sąlygos, kuriama bei nuolat 
tobulinama ugdymo(si) aplinka. Taip pat organizuojamas profesionalios ir savalaikės pedagoginės 
pagalbos vaikui ir šeimai užtikrinimas kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems ugdytiniams. Tėvų pageidavimu organizuojamos ir papildomos krepšinio, 
futboliuko bei anglų kalbos ugdymo paslaugos.  

Strateginį planą rengė Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ administracijos, pedagogų 
bendruomenės ir pedagogų profesinės sąjungos atstovų darbo grupė, sudaryta 2022 m. lapkričio  
10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-125. 

Rengiant 2023 – 2027 metų strateginį planą vadovautasi viešumo, bendradarbiavimo, 
partnerystės  principais bei žemiau nurodytais teisės aktais ir įstaigos vidaus dokumentais: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 
2) Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta 

Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija; 
3) Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 
4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtinta 

Nacionaline darnaus vystymosi strategija (2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 379 redakcija); 
5) Vilniaus miesto tarybos 2022-02-02 sprendimu Nr. 1-1300 patvirtintu Vilniaus miesto 

savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu; 
6) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu 

Nr. V-498 (2021 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-1438 redakcija) patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu;  

7) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjo  
2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A15-1462/22(2.1.4-IKU) patvirtintomis rekomendacijomis 
mokyklos strateginio plano rengimui; 

8) Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ nuostatais; 
9) Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktoriaus įsakymais; 
10) Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ 2020–2022 m. veiklos įsivertinimo rezultatais; 
11) Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ 2020–2022 m. veiklos ataskaitomis; 
12) Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ bendruomenės narių bei visuomenės poreikiais, 

atsižvelgiant į esamą situaciją, išorinius ir vidinius veiksnius, turimus žmogiškuosius bei 
materialinius išteklius. 
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II. ĮSTAIGOS STRATEGIJA 
 

2.1. Vizija – vaiko sveikatą, individualumą ir kūrybiškumą puoselėjanti ugdymo įstaiga, 
kurioje gera ugdyti(is) ir dirbti, kurioje kiekvienas yra gerbiamas, svarbus, saugus, tobulėjantis bei 
atviras kaitai. 

2.2. Misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, 
orientuotas į vaiko sveikatos, saviraiškos ir kūrybiškumo stiprinimą. Sukurti aplinką, kurioje tiek 
ugdytinis, tiek darbuotojas jaustųsi svarbus, gerbiamas ir saugus, kurioje yra palankios sąlygos 
tobulėti bei patirti. 

2.3. Vertybės: 
SVEIKATA – būk sveikas ir laimingas! 
PASITIKĖJIMAS – tikiu tavimi, tu gali! 
PAGARBA – gerbiu save ir šalia esantį. 
TOBULĖJIMAS – siekiu žinoti, keistis, mokytis ir mokyti. 
BENDRADARBIAVIMAS – padėsiu tau, siekime bendrų tikslų kartu. 
2.4. Tikslas – tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią 

šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus. 
2.4.1. Uždaviniai: 
2.4.1.1. siekti nuoseklumo ir tęstinumo veiklos planavime; 
2.4.1.2. užtikrinti ugdymo(si) programų, planų rengimo ir jų įgyvendinimo kokybę ir dermę; 
2.4.1.3. taikyti šiuolaikiškus ir į vaiką orientuotus ugdymo(si) būdus bei metodus. 
2.5. Tikslas – turtinti ir modernizuoti ugdymo(si) aplinką, pritaikant ją sėkmingam, saugiam 

ir kūrybiškam vaikų ugdymui(si). 
2.5.1. Uždaviniai: 
2.5.1.1. tobulinti darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo, valdymo bei įsivertinimo 

sistemą; 
2.5.1.2. turtinti ir modernizuoti ugdymo(si) poreikius atitinkančią bei sveikatą, individualumą 

ir kūrybiškumą puoselėjančią edukacinę aplinką. 
2.6. Tikslas – siekti pedagogų profesinio tobulėjimo, aktyvesnės bendruomenės narių 

sąveikos. 
2.6.1. Uždaviniai: 
2.6.1.1. sudaryti palankias sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, skatinti juos skleisti 

ir perimti gerąją darbo patirtį, bendradarbiauti siekiant užsibrėžtų tikslų; 
2.6.1.2. inicijuoti bei skatinti bendravimą, bendradarbiavimą su tėvai, jų įsitraukimą ir 

dalyvavimą organizuojant grupės ir (ar) įstaigos projektus, renginius. 
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2.7. Priemonių planas 

1. Tikslas – tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus 

Uždaviniai  Priemonės  Atsakingi vykdytojai Terminai Ištekliai  

1 2 3 4 5 

1. Uždavinys    

Siekti nuoseklumo ir 
tęstinumo veiklos 
planavime 

1.1. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena ir 
rezultatų apžvalga 

Direktorius, darbo 
grupė 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.2. Strateginio plano rengimas Direktorius, darbo 
grupė 

2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.3. Veiklos plano rengimas ir vykdymas Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojai ugdymui 
ir  ūkio reikalams  

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.4.  Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programos 
peržiūrėjimas ir, esant poreikiui, atnaujinimas 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas ugdymui, 
darbo grupė  

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.5. Į vaiko gebėjimus, amžių, poreikius, interesus 
bei patyriminį ugdymą(si) orientuotas ilgalaikis ir 
trumpalaikis ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos 
planavimas 

Pedagogai 2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

2. Uždavinys   
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Užtikrinti ugdymo(si) 
programų, planų 
rengimo ir jų 
įgyvendinimo kokybę 
bei dermę 

1.1. Individualaus darbo su gabiu ar specialiųjų 
ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčiu vaiku 
programų rengimas, taikymas 

Pedagogai, Vaiko 
gerovės komisija 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.2. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo įstaigoje 
plano parengimas 

Darbo grupė, 
psichologas 

2023 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.3. Metodinė veikla, analizuojant įtraukiojo 
ugdymo įgyvendinimo plano vykdymą ir SUP vaikų 
integraciją į ugdymo(si) procesą 

Darbo grupė, 
psichologas 

2024-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.4. Socialinių įgūdžių ugdymo(si) programų 
integravimas: 1. „Zipio draugai“; 2. „Kimochi“;  
3. „Fun friends“ 

Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, 
įstaigos psichologas 

2023-2027 m. 1000 Eur* 

 1.5. Pedagogų veiklos refleksijų, parengtų ilgalaikių 
ir trumpalaikių ugdymo planų kokybės analizė 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.6. Ugdomosios veiklos stebėsena, ugdomosios 
veiklos vertinimo rezultatų aptarimas 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
darbo grupė 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.7. Tėvų prijungimas prie elektroninio dienyno, 
sudarant galimybę susipažinti su einamaisiais 
mokslo metais įgyvendinamo ugdomojo proceso 
planavimo turiniu, vaikų pasiekimų vertinimo 
duomenimis bei kita aktualia informacija 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
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3. Uždavinys   

Taikyti šiuolaikiškus ir į 
vaiką orientuotus 
ugdymo(si) būdus bei 
metodus 

1.1. Patirtinio ugdymo(si) netradicinėse erdvėse bei 
išvykų, edukacinių veiklų už įstaigos ribų 
organizavimas 

Pedagogai 2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.2.  Aktyvi projektinė ugdymo veikla Pedagogai 2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.3. Skaitmeninių ugdymo(si) priemonių kūrimas, 
panaudojant viešai prienamą programinę įrangą bei 
įrankius 

 Pedagogai 2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.4. Dalyvavimas programoje „Darni mokykla“ Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
darbo grupė 

2023-2024 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

2. Tikslas - turtinti ir modernizuoti ugdymo(si) aplinką, pritaikant ją sėkmingam, saugiam ir kūrybiškam vaikų ugdymui(si) 

1. Uždavinys    

Tobulinti darbo 
organizavimo, turto ir 
lėšų administravimo,  
valdymo bei įsivertinimo 
sistemą 

1.1. Peržiūrėti galiojančius įstaigos vidaus 
dokumentus ir, esant reikalui, juos atnaujinti arba 
parengti naujus 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui 
ir ūkiui, darbo grupė 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.2. Parengti ir patvirtinti nuotolinio darbo 
nekontaktinėmis valandomis  tvarką 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
darbo grupė 

2023 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
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 1.3. Parengti ir patvirtinti elektroninio dienyno 
tvarkymo nuostatus 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
darbo grupė 

2023 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.4. Organizuoti įstaigos darbuotojų darbo veiklos 
refleksiją, vykdant apklausas raštu ir individualius 
pokalbius 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

2. Uždavinys    

Turtinti ir modernizuoti 
ugdymo(si) poreikius 
atitinkančią bei sveikatą, 
individualumą ir 
kūrybiškumą 
puoselėjančią edukacinę 
aplinką 

1.1. Ugdymo(si) aplinkos modernizavimas ir 
atnaujinimas bei vaikų amžiaus tarpsnį, gebėjimus 
ir poreikius atitinkančių priemonių įsigijimas 
(pritaikant 16 grupių poreikiams) 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojai ugdymui 
ir ūkiui 

2023-2027 m. 150 000 Eur* 

 1.2. Naujų technologijų, priemonių išmaniam 
ugdymui(si) bei skaitmeninių priemonių įsigijimas 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojai ugdymui 
ir ūkiui 

2023-2027 m. 20 000 Eur 

 1.3. Naujos edukacinės erdvės, skirtos 
tyrinėjimams, lauko aikštelėje įrengimas 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojai ugdymui 
ir ūkiui 

2024 m. 20 000 Eur 

 1.4. Sensorinio (pojūčių) kambario įrengimas Direktorius, 
direktoriaus  

2023 m. 15 000 Eur 
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pavaduotojai ugdymui 
ir ūkiui 

 1.5. Sekti informaciją apie Europos Komisijos 
teikiamą finansavimą švietimo projektams ir 
programoms Lietuvoje. Esant galimybėms, teikti 
paraišką projekto ar programos įgyvendinimo 
finansavimui gauti arba dalyvavimas kitų įstaigų 
įgyvendinamuose projektuose, programose 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojai ugdymui 
ir ūkiui, darbo grupė 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

3. Tikslas – siekti pedagogų profesinio tobulėjimo, aktyvesnės bendruomenės narių sąveikos 

1. Uždavinys    

Sudaryti palankias 
sąlygas pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimui, skatinti juos 
skleisti ir perimti gerąją 
darbo patirtį, 
bendradarbiauti siekiant 
užsibrėžtų tikslų 

1.1. Sudaryti palankias sąlygas pedagogų ir kitų 
įstaigos darbuotojų  kvalifikacijai kelti bei 
profesinėms kompetencijos ugdyti(s) 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas ugdymui 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.2. Skatinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimąsi 
nuotolinėse bei gyvai vykdomose profesionalių 
lektorių bei mokymų organizatorių ugdymo 
programose, seminaruose, konferencijose bei 
kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose  

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas ugdymui 

2023-2027 m. 10 500 Eur* 

 1.3. Atnaujinti įstaigos metodinės ir profesinės 
literatūros biblioteką 

Direktorius,  
direktoriaus  

2023-2027 m. 500 Eur* 
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pavaduotojai ugdymui 
ir ūkiui 

 1.4. Inicijuoti gerosios ir edukacinės patirties 
sklaidą įstaigoje ir (ar) už jos ribų: viešų pristatymų, 
atvirų veiklų metu, skaitant pranešimus bei kitomis 
keitimosi patirtimi formomis  

Direktorius,  
direktoriaus  
pavaduotojai ugdymui 
ir ūkiui 

2023-2027 m. 1000 Eur* 

 1.5. Inicijuoti pedagogų dalyvavimą kitų švietimo 
įstaigų ir (ar) šalies projektuose 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas ugdymui 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

2. Uždavinys    

Pagarbių, 
bendradarbiaujančių ir 
ugdančių santykių 
kūrimas su tėvais, 
skatinant jų įsitraukimą 
ir dalyvavimą grupės ar 
įstaigos veikloje, 
organizuojamuose 
projektuose, renginiuose 

1.1. Įtraukti ugdytinių tėvus į kasdienę, projektinę 
grupės veiklą 

Pedagogai 2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.2. Organizuoti bendrus renginius, išvykas, 
šventės, akcijas ir (ar) parodas 

Pedagogai, darbo grupė 2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

 1.3. Teikti kokybišką informavimo ir švietimo 
pagalbą šeimai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai, psichologas, 

2023-2027 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
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logopedas, Vaiko 
gerovės komisija ir kiti 
specialistai 

 1.4. Atlikti tėvų nuomonės tyrimą Darbo grupė, pedagogai 2024-2026 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

*-nurodytam laikotarpiui 

2.8. Tikslo pasiekimo ir uždavinių įgyvendinimo rodikliai 

Uždaviniai  Rodikliai  Numatomi rezultatai  

2023 m.  2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Siekti nuoseklumo ir 
tęstinumo veiklos 
planavime 

1.1.1. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena. 
Apibendrinta gautų rezultatų apžvalga pristatoma įstaigos 
tarybai bei įstaigos bendruomenei (kartai per metus (vnt.) 

1 1 1 1 1 

 1.1.2. Parengtas ir patvirtintas įstaigos strateginis planas 
(vnt.)  
 

- - - - 1 

 1.1.3. Parengtas ateinančių metų įstaigos veiklos planas 
(vnt.) 

1 1 1 1 1 

 1.1.4. Kartą per metus peržiūrėta ir, esant poreikiui, 
atnaujinta įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programa (vnt.) 

1 1 1 1 1 

 1.1.5. Parengti visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus grupių ilgalaikiai, trumpalaikiai (pagal poreikį: 
savaitės, dviejų savaičių, mėnesio, projektiniai) 
ugdomosios veiklos planai (proc.) 

100 100 100 100 100 
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1.2. Užtikrinti ugdymo(si) 
programų, planų rengimo 
ir jų įgyvendinimo kokybę 
bei dermę 

1.2.1. Vaikams turintiems didelių arba labai didelių SUP 
bei labai gabiems vaikams parengtos ir taikomos 
individualaus darbo programos (proc.) 

100 100 100 100 100 

 1.2.2. Ruošiantis kokybiškai ir sklandžiai SUP vaikų 
(išskyrus gabiuosius) įtraukčiai, parengtas įtraukiojo 
ugdymo įgyvendinimo įstaigoje planas (vnt.) 

1 - - - - 

 1.2.3. Metodinė veikla, analizuojant SUP vaikų integraciją 
į ugdymo(si) procesą ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 
plano vykdymą (susitikimų skaičius (vnt.) 

- 9 9 5 5 

 1.2.4. Priešmokyklinio ugdymo grupėse integruojama 
socialinių įgūdžių ugdymo(si) programa „Zipio draugai“ 
(grupių skaičius (vnt.) 

4 4 4 4 4 

 1.2.5. Ikimokyklinio ugdymo grupėse integruojama 
socialinių įgūdžių ugdymo(si) programa „Kimochi“ 
(grupių skaičius (vnt.) 

5 5 5 5 5 

 1.2.6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 
integruojama programa „Fun friends“ (grupių skaičius 
(vnt.) 

- 5 5 5 5 

 1.2.7. Peržiūrėti ir išanalizuoti pedagogų parengti 
ilgalaikiai ir trumpalaikiai ugdomosios veiklos planai, 
veiklos refleksijos (proc.) 

100 100 100 100 100 

 1.2.8. Ugdomosios veiklos stebėsena  
(grupių skaičius (vnt.) 

7 7 7 7 7 
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 1.2.9. Ugdomosios veiklos vertinimo rezultatų aptarimas 
su pedagogais (vnt.) 

14 14 14 14 14 

 1.2.10. Ugdytinių tėvai prijungti prie elektroninio dienyno 
ELIIS platformoje (proc.) 

80 90 95 95 100 

1.3. Taikyti šiuolaikiškus 
ir į vaiką orientuotus 
ugdymo(si) būdus bei 
metodus 

1.3.1. Organizuojamas patirtinis vaikų ugdymas(is) 
netradicinėse erdvėse, pvz. miške, prie ežero ar upės, 
koridoriuje, baseine, stadione, bibliotekoje, muziejuje ir 
pan. (grupių dalis (proc.) 

75 80 80 85 90 

 1.3.2. Organizuotos išvykos, edukacinės veiklos už 
įstaigos ribų (bendras skaičius (vnt.) 

10 10 10 10 10 

 1.3.3. Kiekviena grupė vykdo projektinę ugdomąją veiklą, 
kurios metu ugdymo turinys siejamas su kasdieniu 
kontekstu, asmenine vaikų patirtimi, kur vaikai veikia, 
tyrinėja, atranda ir kuria (projektų skaičius (vnt.) 

2 3 3 3 3 

 1.3.4. Grupėse, kuriose yra interaktyvūs ekranai, kuriamos 
skaitmeninės ugdymo(si) priemonės, panaudojant viešai 
prieinamą programinę įrangą bei  įrankius (knygelės, 
dėlionės, skaičiavimo, piešimo, žaismingos kalbą, 
pastabumą, loginį mąstymą, pažintinius ir kt. gebėjimus 
lavinančios priemonės ir užduotėlės (vnt.) 

2 2 2 2 2 

 1.3.5. Suburta darbo grupė ir atlikta analizė siekiant 
išsiaiškinti, kurios sritys įstaigoje reikalauja daugiau 
dėmesio, o kuriose diegti tvarius sprendimus sekasi gerai 
(vnt.) 

1 1 - - - 
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 1.3.6. Pateikta užpildyta registracijos forma dalyvavimui 
programoje „Darni mokykla“ (vnt.) 

1 - - - - 

2.1. Tobulinti darbo 
organizavimo, turto ir lėšų 
administravimo, valdymo 
bei įsivertinimo sistemą 

2.1.1. Kartą per metus peržiūrimi galiojantys įstaigos 
veiklos organizavimo, personalo valdymo bei kiti 
dokumentai (tvarkos, nuostatai, aprašai ir kt.). Nustačius 
poreikį, dokumentai tikslinami arba parengiami nauji 
(vnt.) 

1 1 1 1 1 

 2.1.2. Parengta ir patvirtinta darbo nekontaktinėmis 
valandomis nuotoliniu būdu tvarka (vnt.) 

1 - - - - 

 2.1.3. Parengti ir patvirtinti elektroninio dienyno tvarkymo 
nuostatai (vnt.) 

1 - - - - 

 2.1.4. Organizuota įstaigos darbuotojų savirefleksija, 
vykdant apklausas raštu ir individualius pokalbius 
(darbuotojų dalis (proc.) 

100 100 100 100 100 

2.2. Turtinti ir 
modernizuoti ugdymo(si) 
poreikius atitinkančią bei 
sveikatą, individualumą ir 
kūrybiškumą puoselėjančią 
edukacinę aplinką 

2.2.1. Gerinama jau esama ugdymo(si) aplinka grupėse ir 
salėje, papildant ją naujomis vaikų amžiaus tarpsnį ir 
poreikius atitinkančiomis ugdymui skirtomis priemonėmis 
ir sportiniu inventoriumi (grupės/salės priemonių 
papildymas (proc.) 

10 10 15 15 15 

 2.2.2. Modernizuota grupių aplinka: 
- atnaujinti grupėse esantys sanitariniai mazgai (grupių 
skaičius (vnt.); 

1 1 1 1 1 

 - atliktas kosmetinis grupių remontas (grupių skaičius 
(vnt.) 

1 1 1 1 1 
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 2.2.3. Suremontuota pagrindiniame pastate esanti salė 
(pakeisti stoglangiai, sutvarkyti jų apvadai, atliktas 
kosmetinis salės sienų, lubų, pagalbinių patalpų remontas 
(vnt.) 

1 - - - - 

 2.2.4. Technologijų, priemonių skirtų išmaniam 
ugdymui(si), skaitmeninių priemonių įsigijimas: 
 - interaktyvūs ekranai (vnt.); 

3 3 2 - - 

 - tyrinėjimų stalai ir indai, šviesos stalas arba lenta, 
veidrodis tyrinėjimams, šviesos pluoštai, žmogaus torso 
modelis ir kt. priemonės) (vnt.) 

4 5 3 3 3 

 2.2.5. Įrengta nauja, tyrinėjimams ir patyriminiam 
ugdymui skirta edukacinė erdvė lauko aikštelėje (vnt.) 

- 1 - - - 

 2.2.6. Įrengtas sensorinis (pojūčių) kambarys (vnt.) 1 - - - - 

 2.2.7. Pateikta paraiška švietimo projekto ar programos  
įgyvendinimo  finansavimui gauti arba dalyvauta kitų 
įstaigų įgyvendinamame projekte, programoje (vnt.) 

1 1 1 1 1 

3.1. Sudaryti palankias 
sąlygas pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimui, 
skatinti juos skleisti ir 
perimti gerąją darbo 
patirtį, bendradarbiauti 
siekiant užsibrėžtų tikslų 

3.1.1. Pedagogai savo kvalifikaciją tobulina neformaliojo 
švietimo kvalifikacijos tobulinimo programose ir 
savišvietos būdu (nuotoliniuose bei gyvai vykdomuose 
mokymuose, ugdymo programose, seminaruose, 
konferencijose bei kituose kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose). Kasmet kvalifikacijos tobulinimui 
vidutiniškai skiriama 40 ak. val. (pedagogų dalis (proc.)   

100 100 100 100 100 

 3.1.2. Visiems pedagogams ir kitiems su ugdytiniais 
dirbantiems specialistams išpirkta narystė arba akredituotų 
mokymų programos nuotolinio mokymo(si) platformose 
(vnt.) 

1 1 1 1 1 
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 3.1.3. Organizuoti kontaktiniai mokymai (konferencijos) 
įstaigos viduje (vnt.) 

1 1 1 1 1 

 3.1.4. Įstaigos metodinės ir profesinės literatūros biblioteka 
papildyta naujais leidiniais (vnt.) 

2 2 2 2 2 

 3.1.5. Vykdyta gerosios ir edukacinės patirties sklaida 
įstaigoje ir (ar) už jos ribų: viešų pristatymų, atvirų veiklų 
metu, skaitant pranešimus bei kitomis keitimosi patirtimi 
formomis (vnt.) 

2 3 3 3 3 

 3.1.6. Pedagogai dalyvauja kitų švietimo įstaigų ir 
institucijų projektuose, iniciatyvose ir (ar) vykdo savo 
projektus (projektų skaičius tenkantis vienam pedagogui 
(vnt.) 

5 7 7 8 9 

3.2. Pagarbių, 
bendradarbiaujančių ir 
ugdančių santykių kūrimas 
su tėvais, skatinant jų 
įsitraukimą ir dalyvavimą 
grupės ar įstaigos veikloje, 
organizuojamuose 
projektuose, renginiuose 

3.2.1. Ugdytinių tėvai įtraukiami į kasdienes, projektines 
grupės veiklas (bendrų veiklų skaičius (vnt.) 

2 2 3 3 3 

 3.2.2. Organizuoti su tėvais bendri renginiai, išvykos, 
šventės, akcijos ir (ar) parodos (vnt.) 

4 4 4 4 4 

 3.2.3. Metų eigoje įstaigoje pagal poreikį teikta kokybiška 
informavimo ir švietimo pagalba šeimai.  
Tėvams, siekiant įstaigoje pradėtų įgūdžių formavimo 
tęstinumo, pristatytos pedagogų grupėje ir (ar) 

90 100 100 100 100 
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užsiėmimuose su pagalbos švietimui specialistais 
naudojamos veiksmingos ugdymo strategijos ir priemonės 
(proc.)  

 3.2.4. Atliktas tėvų nuomonės tyrimas, siekiant nustatyti 
tėvų bendruomenės pasitenkinimo bendravimu, 
bendradarbiavimu su įstaigos pedagogais lygį bei tėvų 
įsitraukimo ir aktyvesnio dalyvavimo organizuojant grupės 
ar įstaigos projektus, renginius galimybes (vnt.) 

- 1 - - - 

III. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 
 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu. Už šio plano įgyvendinimą atsako Vilniaus lopšelio-darželio 
„Gilužis“ direktorius. 

Direktorius ir strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupė seka, fiksuoja ir įvertina, kaip įgyvendinami tikslai ir uždaviniai, ar 
vykdomos plane numatytos priemonės yra efektyvios. Stebėjimo duomenys fiksuojami (ne rečiau kaip vieną kartą į metus) strateginio plano 
įgyvendinimo stebėsenos lentelėje. Remiantis stebėsenos rezultatais einamųjų metų pabaigoje planas gali būti tikslinamas. 

Direktorius ir (ar) strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupė kasmet, ne vėliau kaip iki sausio 31 d., pristato apibendrintus 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatus įstaigos tarybai bei bendruomenei. Tokiu būdu visuomenei sudaroma galimybė stebėti ir vertinti, kaip 
įgyvendinami suplanuoti strateginiai tikslai bei teikti siūlymus ir (ar) pageidavimus šio plano tikslinimui. 

 

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos lentelė 
 

Ši stebėsenos lentelė pildoma kiekvienam strateginiam tikslui atskirai. 
Metai: Tikslas: 

Uždaviniai Numatytos priemonės Pasiektas rezultatas Planuoti ištekliai Panaudoti ištekliai 

     

     

Išvada apie tikslo įgyvendinimą/ neįgyvendinimą:  
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Priedas Nr. 1 

ANKSTESNIO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ APŽVALGA 

 

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

Uždaviniai Planuotas pasiekti rezultatas Pasiektas/nepasiektas rezultatas 
(jei nepasiektas – priežastys) 

Planuota 
lėšų, Eur 

Panaudoti 
ištekliai 

1. Siekti nuoseklumo ir 
tęstinumo veiklos 
planavime. 
Priemonės: 
1.1. Strateginio plano 
parengimas ir vykdymas. 
1.2. Veiklos plano 
parengimas ir vykdymas. 
1.3. Įstaigos ikimokyklinio 
ugdymo programos 
įgyvendinimas. 

Parengtas 2018-2022 m. 
strateginis planas, kuriame 
plėtros tikslai dera su švietimo 
politika, įvertinti įstaigos ir jos 
bendruomenės poreikiai, 
siekta ugdymo kokybės 
gerinimo. Taip pat parengti ir 
įgyvendinti kasmetiniai 
veiklos planai, grupių ugdymo 
planai, įgyvendinama 
Ikimokyklinio ugdymo 
programa. Numatyta, jog 
ugdymo turinio planavimas 
remsis ir atitiks valstybės 
rekomendacijas, įvertins 
šeimos, bendruomenės 
poreikius. 

Rezultatas pasiektas. 

1) Įvertinus įstaigos ir jos bendruomenės poreikius laiku 
parengtas, su suinteresuotomis šalimis suderintas ir 
patvirtintas 2018-2022 m. strateginis planas (pritarta 2018-
01-15 lopšelio-darželio „Gilužis“ Tarybos nutarimu 
protokolo Nr.1 ir 2018-02-09 Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 
direktoriaus įsakymu Nr. A15-300/18(2.1.4E-KS). 

2) Šio plano įgyvendinimo laikotarpiu veikla darželyje 
planuota ir vykdyta nuosekliai, rengiant ir įgyvendinant: 
- kasmetinius veiklos planus, kurie rengti atsižvelgiant į 
įstaigos prioritetus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas bei bendruomenės poreikius; 
- ilgalaikius bei trumpalaikius grupių planus, kuriuos rengiant 
siekta visapusiškos vaiko raidos ir tikslingai atsižvelgta į jo 
prigimtines galias bei individualią pažangą. 
3) Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa atitinka 
valstybės reikalavimus, atliepia vietos bendruomenės 
poreikius, grupių savitumą. Ji įgyvendinta nuosekliai, 
vykdant pedagoginės veiklos priežiūrą.   Ši programa laidavo 
kokybišką pedagogų darbą ugdant ikimokyklinio amžiaus 
vaikus, visapusiškai tenkinant jų poreikius. 

6000 Žmogiškieji 
ištekliai 
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2. Organizuoti darnų, 
orientuotą į vaiką ugdymo 
procesą. 
Priemonės: 
2.1. Dalyvavimas 
respublikiniuose ir 
Vilniaus miesto kūrybos 
konkursuose, darbelių 
parodose, ugdant 
muzikinius, meninius 
gebėjimus ir kt. 
2.2. Konsultacijų, 
seminarų organizavimas. 
Metodinės literatūros 
įsigijimas ir analizė. 
2.3. Įstaigos ugdomosios 
veiklos planavimas 
remiantis veiklos 
stebėjimu. 
2.4. Tradicinių ir 
netradicinių švenčių, 
akcijos renginių, parodų 
organizavimas. 
Bendruomenės tradicijų 
kūrimas. 
2.5. Interaktyvių 
animacinių ugdymo 
priemonių įsigijimas ir 
panaudojimas ugdymo 
procese. 
2.6. Vykdomi edukaciniai 
projektai. 

Sudarytos sąlygos ugdyti 
mokslines, menines savybes, 
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. 

Rezultatas pasiektas. 

1) Ugdomoji veikla iš esmės atliepė vaikų norus, jų 
poreikius, interesus bei gebėjimus. Pedagogų darbas 
organizuotas darniai, tikslingai ir kūrybiškai. Kartu su 
ugdytiniais pedagogai aktyviai dalyvavo kūrybiškumą ir 
fizinį aktyvumą skatinančiuose respublikiniuose ir 
tarpinstituciniuose projektuose, tęstiniuose projektuose. Patys 
vykdė iš anksto suplanuotus projektus ir iniciatyvas įstaigoje, 
mieste ir visoje šalyje. 

2) Išsiplėtus pedagoginių kompetencijų taikymo ir sklaidos 
galimybėms, pedagogai aktyviau domisi kolegų ir kitų 
specialistų gerąja darbo patirtimi nustatant individualius 
vaikų poreikius, bendrus ir individualius ugdymo tikslus, 
inovatyvias ir veiksmingas priemones jiems pasiekti. 
Įstaigoje kasmet atnaujinama metodinė, psichologinė, 
pedagoginė literatūra. Vyksta aktualių naujovių pristatymas, 
aptarimas. Džiugu, jog pedagogai neapsiriboja tik 
domėjimusi ir žinių kaupimu, bet ir taiko naujus įrankius bei 
metodikas savo kasdienėje veikloje. 

3) Įstaigoje nuosekliai analizuota ir vertinta ugdomoji veikla. 
Siekiant nustatyti individualius vaikų poreikius, gebėjimus ir 
galimybes, ugdymo proceso organizavimo privalumus ir 
trūkumus vykdytas stebėjimas. Identifikavus trūkumus, 
būdavo inicijuota ugdymo turinio ir proceso kaita. 

4) Darželyje švenčiamos tradicinės šventės: Kalėdos, Trys 
Karaliai, Užgavėnės, Velykos, Motinos diena bei kiti 
renginiai, į kuriuos kviečiami ugdytinių šeimos nariai. 
Įstaigoje ugdoma pagarba tėvams, savo kultūriniam 
identitetui, kalbai, žmogui, gamtai, kultūrinėms vertybėms. 
Tuo tikslu organizuotos kalendorinės šventės įvairiais metų 

17 000 

 

29 127 
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laikais: rudenį – derliaus, rudenėlio ir kitos šventes, 
adventinės vakaronės, žibintų šventė; pavasarį – paukščių 
sugrįžimo (pvz.,vieversio, pempės, gandro), Žemės dieną ir 
kt. šventes; gamtosauginės ir gerumo akcijos įvairiais metų 
laikais. Visuomet minimos Lietuvai reikšmingos valstybinės 
šventės: Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Laisvės gynėjų 
dieną ir kt. Vykdyti įvairūs kūrybinės raiškos renginiai: 
parodėles, įvairios menų, sveikatos dienos, sporto šventes, 
pramogos. Rengiami profesionalių meno kolektyvų 
pasirodymai (spektakliai, koncertai ir kt.).  

5) 2018-2022 m. edukacinės aplinkos praturtintos 
interaktyviomis lentomis 3-jose priešmokyklinėse ir 1-oje 
ikimokyklinėje grupėje; specialiomis sensorinėmis 
priemonėms SUP vaikams (ir ne tik); kompiuteriais (16 vnt.); 
planšetėmis (14 vnt.); multimedijos įranga salėje ir 
metodiniame kabinete; interaktyviomis grindimis ir kt. 

6) Įstaigoje vykdomi edukaciniai, fizinį aktyvumą ir sveiką 
gyvenseną skatinantys bei gamtosauginiai projektai.  

3. Kurti, turtinti ir plėtoti 
aplinką, skatinančią 
ugdytinių sveikos 
gyvensenos nuostatų 
formavimą. 
Priemonės: 
3.1. Atnaujinti lauko 
aikšteles, 
įrengti erdves judriems 
žaidimams lauke, sukurti 
veikiančias edukacines 
aplinkas. 

Vykdytos 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. 

1) Sportavimui įrengta daugiafunkcinė uždara krepšinio 
aikštelė, kurioje vaikai žaidžia krepšinį, futbolą, įvairius 
judriuosius žaidimus. Čia organizuojamos mankštos, 
estafetės bei kitokia aktyvi veikla. Lauko aikštelėse įrengti 
įvairūs žaidimo kompleksai (nameliai, tinklinės kopetėlės, 
čiuožyklos, supuoklės). Vaikams įrengta eksperimentinė 
lysvė, kurioje jie patys augina ir prižiūri daržoves. Kiemo 
teritorijoje yra gėlynai, kuriuos taip pat padeda atnaujinti ir 
prižiūrėti įstaigos ugdytiniai (kartu su mokytojomis juose 
sodina augalus, tręšia, laisto, stebi ir kt.). 

2) Darželis įgyvendina sveikatos stiprinimo politiką, aktyviai 
formuoja vaikų įprotį gyventi sveikai ir fiziškai aktyviai. 

110 000 134 294,81 
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3.2. Dalyvavimas 
sveikatos renginiuose, 
konkursuose, akcijose, 
projektinėje veikloje, 
įtraukiant visą 
bendruomenę. 
3.3. Sveikatinimo dienų, 
aplinkos tvarkymo talkų, 
sporto švenčių 
organizavimas. 
3.4. Įstaigos pastato 
remontas, infrastruktūros 
gerinimas. 
3.5. Įgyvendinamos 
prevencinės programos 
vaikų socialiniams 
įgūdžiams stiprinti. 

Pedagogai sveikos gyvensenos  temas ir fizinį aktyvumą 
skatinančias veiklas įtraukia į kasdienes veiklas. Mokslo 
metų eigoje, kiekvieną rytą prieš pusryčius salėje ugdytiniai  
atlieka rytinę mankštą. Vasaros laikotarpiu mankštinamasi 
lauke. Vykdomi įvairūs projektai baseine bei salėje. 
Dalyvaujama sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje, 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės 
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 
organizuojamame projekte „Mažųjų žaidynės“, 
Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 
pedagogų asociacijos (RIUKKPA) inicijuojamose akcijoje ir 
kt. 

3) Grupėse vykdomos sveikatinimo dienos. Jų metu 
pedagogai su vaikais gamina ir ragauja sveiką maistą, aptaria 
dienotvarkės, asmeninės higienos svarbą, analizuoja sveiko 
maisto piramides, skaito ir aptaria kūrinius apie sveikatą, 
atlieka su šia tema susijusias kūrybines veiklas, žaidžia 
judriuosius žaidimus, organizuoja estafetes ir kt. Kūno 
kultūros pedagogai organizuoja įstaigos sporto šventes, 
kasmet organizuojama ugdytinių bėgimo akcija įstaigos 
kiemo teritorijoje arba už jos ribų. 

4) Atliktas dalinis pagrindinio pastato ir Pajautos g. esančio 
filialo stogų remontas, fasado elementų, laiptų remontai, 
stogelių apskardinimas, grupių sanitarinių mazgų 
atnaujinimas, kosmetinis remontas „Boružėlių“ gr., 
„Pelėdžiukų“ gr., „Bitučių“ gr., „Pagrandukų“ gr., 
„Obuoliukų“ gr. Taip pat atliktas nuotekų vamzdyno 
magistralės atnaujinimas pagrindiniame pastate, trinkelių 
atnaujinimas kiemo teritorijoje bei atnaujinta virtuvės įranga. 

5) Įstaigoje įgyvendintos programos vaikų socialiniams 
įgūdžiams stiprinti. Programa „M.E.S (Mes Esame Skirtingi), 
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„Zipio draugai“, „Kimochi“, pasakų terapijos metodas 
grupėse ir kt. 

Išvada: Įstaigoje siekiama kokybiško ugdymo, nuolat ieškoma, kaip paįvairinti ugdomąjį procesą naujais būdais ir formomis. 
Patobulintos bendrosios ir profesinės pedagogų kompetencijos, atnaujintos ugdomosios erdvės, lauko žaidimų aikštelės.  
Planuojama ir toliau siekti nuoseklumo ir tęstinumo veiklos planavime, tobulinti ugdymo kokybę užtikrinant ugdymo turinio 
kaitą, 
aktyviai dalyvauti įvairiuose sveikatą ir fizinį aktyvumą puoselėjančiuose projektuose, akcijose ir iniciatyvose. 

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

Uždaviniai Planuotas pasiekti rezultatas Pasiektas/nepasiektas rezultatas 
(jei nepasiektas – priežastys) 

Planuota 
lėšų, Eur 

Panaudoti 
ištekliai 

1. Tobulinti ugdomosios 
veiklos planavimo, darbo 
organizavimo, turto ir 
lėšų administravimo ir 
valdymo bei įsivertinimo 
sistemą. 
Priemonės: 
1.1. Vidaus darbo tvarkos 
tobulinimas. 
1.2. Darbuotojų 
pareigybių aprašymų 
atnaujinimas. 
1.3. Personalo darbo 
įsivertinimas. 
1.4. Tobulinti pedagogų ir 
vadovų kvalifikaciją, 
pasitvirtinant ir įgyjant 
aukštesnes kategorijas. 

Atnaujintos ir parengtos 
naujos gaisrinės ir civilinės 
saugos įvadinės instrukcijos, 
pareigybių aprašymai, 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. 
Vadovai ir pedagogai įgis 
vadybinių edukacinių 
kompetencijų. 

1) Direktoriaus įsakymu atnaujintos įstaigos darbo tvarkos 
taisyklės. Atlikta ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, 
parengti įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo ir 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos planai, parengta gaisrinės 
saugos instrukcija, nustatytu periodiškumu vykdytos civilinės 
saugos bei priešgaisrinės saugos stalo ir funkcinės pratybos. 

2) Peržiūrėtos pedagogų ir kitų darbuotojų pareigybių 
aprašymuose numatytos funkcijos, atnaujinti pareigybių 
aprašymai. 

3) Kasmet organizuota įstaigos darbuotojų savirefleksija, 
vykdant apklausas raštu ir individualius pokalbius. 

4) Pedagogai ir vadovai tobulino kvalifikaciją nuotoliniuose 
bei gyvai vykdomuose mokymuose, seminaruose, 
konferencijose bei kituose kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose. 2 pedagogai įgijo vyresniojo mokytojo ir 1 
mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas, 2 
pedagogai dalyvavo pedagogų perkvalifikavimo programoje. 

3690 

 

4000 
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2. Įstaigos veiklą grįsti 
dialogo ir visos 
bendruomenės susitarimų 
pagrindu. 
Priemonės: 
2.1. Įgyvendinti atvirumo 
naujovėms ir pozityviai 
kaitai 
nuostatas. 
2.2. Skatinti imtis 
iniciatyvos, prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiklą, tobulinti valdymo 
kultūrą. 

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. 

1) Pedagogai ir kitas įstaigos personalas iš esmės pozityviai ir 
atvirai žvelgia į naujoves ir jų diegimą. Džiugu, kad visi 
pedagogai jau geba naudotis išmaniosiomis technologijomis, 
gerokai pažengęs jų skaitmeninis raštingumas. Įstaigoje 
vyraują pagarbūs, grįsti bendravimu ir bendradarbiavimu 
santykiai. 

2) Įstaigos vadovė nuolat siekia sukurti glaudžiai 
bendraujančią ir bendradarbiaujančią, motyvuotą, vieningą ir 
stiprią darželio bendruomenę. Darbuotojai skatinami imtis 
iniciatyvos. Ne visiems vienodai gerai sekasi, tačiau 
matomos pastangos ir geranoriškas požiūris į iniciatyvas 
nuteikia pozityviai. Įstaigos veikla grindžiama dialogu. 
Vadovė siekia įsiklausyti į pedagogų ir kitų darbuotojų 
nuomonę bei skatina juos prisiimti atsakomybę už savo 
veiklą, nuolat įsivertinti, mokytis ir tobulėti. 

  

Išvada: Įstaigoje yra sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, asmeniniam tobulėjimui. Pastebimai gerėjo ugdomosios 
veiklos planavimas ir planų įgyvendinimas. Įstaigos veiklą iš esmės grindžiama dialogo ir susitarimų pagrindu. 
Toliau bus siekiama pedagogų profesinio tobulėjimo, darbo komandoje bei aktyvesnės bendruomenės narių sąveikos. 
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Priedas Nr. 2 
VIDAUS ANALIZĖ 

 

1. Vaikų pasiekimai ir pažanga 

2018-2022 m. kartą metuose vykdavo atviro stalo diskusijos su įstaigos pedagogais, kurių metu 
buvo aptariamas ugdymo proceso organizavimas bei vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas grupėse. 
Diskusijų metu pasigirsdavo nuomonių, jog ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas labiau 
formalus dėl ne visuomet konkrečiam mokytojui patogių naudoti vaiko pasiekimų ir pažangos 
vertinimo įrankių bei juos lydinčių metodinių priemonių. Susitikimų metu buvo ieškoma išeičių ir 
siekiama padėti tokiems pedagogams priimti pagrįstus sprendimus darbui tobulinti bei nustatyti, ar 
vaikų ugdymo organizavimas veiksmingas ir ar pasiekti numatyti ugdymo(si) tikslai. Tuo tikslu 
diskusijose dalyvaujančios pedagogės kolegiškai dalindavosi savo darbine patirtimi, naudojamais 
įrankiais patogiam ir kokybiškam informacijos rinkimui bei analizei apie vaiką, jo ugdymo(si) 
procesą ir daromą pažangą. Tenka pasidžiaugti, kad toks darbo modelis davė gerų rezultatų ir 
pedagogai, dvejojantys ar objektyviai renka ir interpretuoja duomenis, informaciją apie vaiką ar vaikų 
grupę, ieško atsakymų, patarimų ir pagalbos metodinėje literatūroje, kituose šaltiniuose bei 
konsultuojasi su kolegėmis.  

Bendrai įstaigos pedagogai sistemingai stebėjo ir fiksavo vaikų pasiekimus, dokumentavo 
daromą pažangą. Pedagogai ir jų ugdytinių šeimos nariai dalijosi informacija apie vaiko daromą 
pažangą. Vaiko pasiekimai ir pažanga su tėvais (įtėviais, globėjais ar kitais teisėtais vaiko atstovais) 
būdavo aptariami individualiai, daugeliu atvejų dažniau nei 2 kartus per metus.  

 
2. Ugdymo turinys ir organizavimas 

Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas grupėse yra integralus, lankstus, orientuotas 
į vaiko amžių, gebėjimus, poreikius ir interesus bei visuminį ugdymą(si). Įstaigoje organizuojamas 
patyriminis ugdymas(is) išlaikant pusiausvyrą tarp pedagogo inspiruotos ir vaikų savaiminės veiklos. 
Ugdytojų ir ugdytinių sąveika iš esmės grindžiama partneryste. Pedagogai planuoja turimus išteklius 
atsižvelgdami į realią grupės situaciją, numatydami ilgalaikius ir trumpalaikius vaikų ugdymo 
pasiekimus.  

Ateityje didesnį dėmesį numatoma skirti: 
 neformaliam vertinimui, kai ugdymo procesas vyksta nuolat stebint, analizuojant darbus, 

kalbantis, diskutuojant su vaiku. Toks vertinimas neturi formaliai apibrėžtų kriterijų ir fiksuojamas 
mokytojo laisvai pasirinkta forma, tačiau yra efektyvus siekiant išsiaiškinti konkretaus vaiko 
stipriąsias ir silpnąsias ugdymosi sritis, norint suteikti jam pagalbą ir numatyti tolesnius ugdymosi 
žingsnius; 

 ugdymo(si) programų, planų, projektų rengimo ir jų įgyvendinimo kokybei bei dermei; 
 šiuolaikiškų ir į vaiką orientuotų ugdymo(si) būdų bei metodų taikymą. 

 
3. Ugdymo (si) aplinkos 

Darželyje sukurta visapusišką tobulėjimą skatinanti, žaisminga ir jauki aplinka. Tai gyva ir 
besikeičianti sistema, kur vaikai žaidžia, muzikuoja, sportuoja, samprotauja, sprendžia problemas, 
yra skatinami sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, kritiškai mąstyti ir taikyti įvairius pasaulio pažinimo 
būdus. Tokius kaip stebėjimas, klausinėjimas, eksperimentavimas. 

Vaikų fiziniam aktyvumui skatinti atnaujintas sportinis inventorius salėje (taktiliniai takai, 
balansavimo priemonės, kamuoliai, tuneliai ir kt.). Joje įrengtos interaktyvios grindys, padedančios 
lavinti vaikų judesių koordinaciją, reakciją, loginį mąstymą ir komandinį, bei individualų darbą. 
Darželio salė – tai viena mėgstamiausių vaikų buvimo vietų. Kūno kultūros pedagogas ir grupės 
pedagogai šioje erdvėje organizuoja aktyvią vaikų sportinę veiklą, rytines mankšas. Minėta salė 
naudojama ir muzikos užsiėmimams. Joje vaikai dainuoja, šoka, improvizuoja. Salėje yra įvairūs 
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muzikos instrumentai. Joje taip pat vyksta darželio šventės, ruošiami ir rodomi spektakliai, rengiamos 
vakaronės su tėveliais. 

Vaikai aktyviai juda ir stiprina raumenis darželio baseine. Ši erdvė taip pat nuolat puoselėjama 
atnaujinant baseinui skirtą inventorių ir įrangą. Pažymėtina, kad šioje aplinkoje vaikai patiria daugybę 
džiugių akimirkų. Užsiėmimų metu yra formuojama taisyklinga ugdytinių laikysena, tobulėja vaikų 
judesiai, stiprėja ištvermingumas, pėdų ir kojų raumenys, mažėja statinė kūno įtampa, atsipalaiduoja 
raumenys, stiprėja nervų sistema, gerėja medžiagų apykaita ir kt. Ugdymas(is) šioje aplinkoje – viena 
iš įstaigos stiprybių.  

Grupėse aplinka atitinkanti vaikų amžių ir poreikius, funkcionali ir keičiama. Ateityje 
planuojama atnaujinti grupių miegamųjų baldus įsigyjant ištraukiamas loveles. Taip atsiras dar 
daugiau erdvės, kurioje numatoma įsirengti papildomas poilsio, ramių veiklų aplinkas vaikams. 

Pedagogams ir vaikams sudarytos sąlygos naudotis šiuolaikinėmis technologijomis: 
kompiuteriais, interaktyviu ekranu (priešmokyklinėse grupėse), sensoriniu kampeliu, multimedija ir 
kt. Interaktyvioje lentoje vaikams pateikiama dinamiška informacija, jie piešia ir rašo skaitmeniniu 
rašikliu. Ši priemonė suteikia galimybę sukurti įdomią ugdymosi aplinką pasinaudojant didelio 
ekrano teikiamomis galimybėmis. 

Įstaigoje įrengti jaukūs logopedės ir psichologės kabinetai. Pagal galimybę šios erdvės 
aprūpintos mokomosiomis priemonėmis, kurios nuolat atnaujinamos. Vaikai noriai lankosi šiose 
erdvėse. 

Didelis dėmesys skiriamas lauko aplinkos įrengimui. Darželio kieme vaikai žaidžia, sportuoja, 
ilsisi ir stebi juos supantį pasaulį. Vienos grupės vaikai patys augina įvairias daržoves. Sieksime, kad 
ateityje tokią galimybę darželio teritorijoje turėtų ir kiti vaikai. Sportavimui įrengta daugiafunkcinė 
uždara aikštelė, kurioje vaikai žaidžia krepšinį, futbolą, įvairius judriuosius žaidimus. Čia 
organizuojamos mankštos, estafetės bei kitokia aktyvi veikla. Lauko aikštelėse įrengti įvairūs žaidimo 
kompleksai (nameliai, tinklinės kopetėlės, čiuožyklos, supuoklės), kasmet jau turimus lauko žaislus 
papildome naujais. 

Vaikai ugdomi ir už darželio ribų. Organizuojamos įvairios išvykos, ekskursijos, dalyvaujama 
kitų įstaigų organizuojamose veiklose.  

 
4. Lyderystė ir vadyba darželyje 

Administracijos sudėtis. Įstaigos administraciją sudaro direktorius ir direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui bei ūkio reikalams (1 lentelė), kurie užtikrina palankias sąlygas visam darželio 
personalui bei ugdytiniams veikti ir tobulėti. 

1 lentelė 

Vardas, pavardė  Pareigos 

Ona Šedbarienė Direktorė  

Milda Litvincevienė L. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas  

Algimantas Žvinklys L. e. direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas  
 
Savivaldos institucijų įsitraukimas. Svarbiausiems lopšelio-darželio „Gilužis“ veiklos 

tikslams ir uždaviniams numatyti bei įgyvendinti įstaigoje suburta Darželio taryba. Joje sutelkti tėvų 
(įtėvių, globėjų ar kitų teisėtų vaiko atstovų), pedagogų, darbuotojų ir socialinių partnerių atstovai. 
Siekiant savalaikio ir kompetentingo pedagogų profesinių ir bendrųjų ugdymo klausimų sprendimo, 
įstaigoje nuolat veikia Pedagogų taryba. Ugdymo(si) turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir 
įsivertinimo, strategijų įgyvendinimo, metodinės veiklos prioritetų nustatymo bei kitus klausimus 
analizuoja ir siūlymus ugdymo organizavimo tobulinimui įstaigos direktoriui teikia Metodinė grupė. 
Taip pat aktyviai įsitraukę ir ugdytinių tėvai, sudarantys Tėvų komitetus. Jie dalyvauja aptariant bei 
sprendžiant klausimus susijusius su ugdymo(si) sąlygomis ir formomis, renginių organizavimu, 
įvairių projektų įgyvendinimu bei kt. 
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Aktualią informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, 
jos programą, komisijos posėdžių datas ir nutarimus bei kitus su kvalifikacinių kategorijų suteikimu 
susijusius klausimus sprendžia įstaigoje sudaryta Atestacijos komisija. Aktyvią darželio ugdymosi 
aplinkos, vaikų saugumo, ugdymosi poreikių analizę bei vertinimą atlieka Vaiko gerovės komisija. Ji 
pagal kompetenciją nagrinėja kylančias problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos 
priemonių prioritetus, kryptis, jų teikimo formą, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus bei atlieka 
kitas svarbias su vaiko gerove susijusias funkcijas. Lygiagrečiai įstaigos darbuotojų profesiniais 
interesais, jų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais nuosekliai veikia Darbuotojų profesinė 
sąjunga. 

Veiklos organizavimo kultūra. Siekiant darželio sėkmės ir kokybiško ugdymo, įstaigos 
vadovė didelį dėmesį skiria administracijos, pedagogų ir kito personalo, tėvų bei ugdytinių 
įsitraukimui į ugdymo procesą ir veikimui išvien. Nuolat siekiama sukurti glaudžiai bendraujančią ir 
bendradarbiaujančią, motyvuotą, vieningą ir stiprią darželio bendruomenę. Organizuojami 
bendruomenės susitikimai, projektai, aptarimai, bendri renginiai ir šventės. 

Įstaigos darbas organizuojamas taip, kad būtų sudarytos palankios sąlygos personalui tobulėti. 
Skatinama savišvieta, asmeninė pedagogų ir kitų darbuotojų iniciatyva. Pastarieji įtraukiami į įstaigos 
vizijos kūrimo, strategijos planavimo bei formavimo procesus, įvairias darbo grupes. Darželyje 
palaikomi bendradarbiavimu grįsti santykiai, nuolat siekiama skaidriai priimamų sprendimų. 
Atsižvelgiant į tai, didžiąją jų dalį priima bendruomenė. 

Administracija inicijuoja individualius ir kolegialius susitikimus su tėvais bei personalu. Jų 
metu bendruomenė skatinama teikti pasiūlymus veiklos ir aplinkos, ugdymo proceso tobulinimui. Šie 
pasiūlymai įprastai apibendrinami, aptariami su kitais bendruomenės nariais ir pagal galimybę 
įgyvendinami.  

Bendradarbiavimo su vaikų tėvais, su socialiniais partneriais, kitomis institucijomis 
patirtys. 

Įstaigos ugdytinių tėvai – aktyvi bendruomenės dalis, su kuria tariamasi nagrinėjant teikiamo 
ugdymo, bendruomenės gerovės bei aplinkos gerinimo klausimus. Darželyje taikomi diferencijuoti 
bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdai bei formos: tėvų susirinkimai (bendri įstaigos ir 
atskiri grupių); individualūs pokalbiai, susitikimai, konsultacijos (su pedagogais, Vaiko gerovės 
komisija, psichologu, administracija); įtraukimas į vykdomus projektus, vaikų šventes bei iniciatyvas 
(talka kiemo teritorijai tvarkyti, eksperimentinės lysvės įstaigos teritorijoje įrengimas, žygiai, bendros 
edukacinės išvykos, šaškių turnyrai, šventė Šv. Martyno dienai ir kt.); informacijos sklaida 
(informavimas raštu, žodžiu, trumposiomis žinutėmis, elektroniniais laiškais, įstaigos internetiniame 
ir socialinio tinklo Facebook puslapiuose); tėvų švietimas (seminarai, paskaitos) ir kt. 

Darželio savivaldoje aktyviai dalyvaujančių tėvų nuomone, didesnį dėmesį reikėtų skirti lauko 
aplinkos pritaikymui įvairioms ugdytinių fizinį aktyvumą skatinančioms aplinkoms. Darželio tarybos 
sprendimu, 2022 m. dalis tėvų mokesčio lėšų ir 1,2% GPM paramos buvo nukreipta į aptvertos lauko 
sporto aikštelės įrengimą, kurioje vaikai mokosi žaisti krepšinį, mankštinasi, dalyvauja estafetėse, 
žaidžia futbolą ir kitus judriuosius žaidimus. 

 Siekiant stiprinti ryšį su tėvais ir skatinti jų dalyvavimą įstaigos veikloje, 2024 metais 
ketinama atlikti tėvų nuomonės tyrimą, kuriuo bus siekiama nustatyti tėvų bendruomenės 
pasitenkinimo bendravimu, bendradarbiavimu su įstaigos pedagogais lygį bei tėvų įsitraukimo ir 
aktyvesnio dalyvavimo organizuojant grupės ar įstaigos projektus, renginius galimybes. 
 Darželis įsikūręs bene didžiausiame sostinės mikrorajone. Netoli yra lopšelis-darželis 
„Pilaitukas“, „Vydūno“ ir „M. Mažvydo“ progimnazijos, su kuriomis įstaiga palaiko socialinius 
ryšius, vykdo edukacinius projektus, šventes. 
 Puoselėjant įstaigos bendruomenės interesus nuolat palaikomi ryšiai su Vilniaus universitetu, 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Vilniaus Kolegijos pedagogikos fakultetu, 
Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčia, Pilaitės biblioteka, Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Pozityvios tėvystės asociacija, VĮ „Vilniaus šeimos 
psichologijos centras“,  Nacionaline švietimo agentūra, VšĮ „Vaiko labui“, VšĮ „Trakų švietimo 
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centras“, Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų asociacija „Sveikatos želmenėliai“, UAB 
„GetJet Airlines“, UAB „Kiveda“, UAB „Alma littera sprendimai“, asociacija  „Gyvoji planeta“. 

 Ateityje planuojama plėsti darželio ryšius su socialiniais partneriais, miesto bendruomene, 
kurti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus bei tobulinti pačios įstaigos bendradarbiavimo 
kultūrą. 

 
5. Žmogiškieji ištekliai 

Pedagoginis personalas. Įstaigoje dirba 35 kvalifikuoti pedagogai bei plaukimo instruktorius, 
psichologas, logopedas. Pedagogai ir specialistai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 
programose ir seminaruose. Daugumai įstaigoje dirbančių pedagogų suteikta metodininko 
kvalifikacinė kategorija bei vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija (2022 m. duomenimis, 2 
lentelė). 

2 lentelė 

Pareigos Personalo 
skaičius 

Kvalifikacinė 
kategorija, 

skaičius 

Skaičius Išsilavinimas 

 Aukštasis Aukštesny-
sis 

Vidurinis 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

24 

Mokytojas (be 
kategorijos)  

1 

12 11 1 Mokytojas 5 

Vyr. mokytojas 9 

Metodininkas 9 

Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

8 

Mokytojas  2 

7 1 - Vyr. mokytojas 5 

Metodininkas  1 

Meninio ugdymo 
pedagogas 

1 Metodininkas 1 1 - - 

Plaukimo 
instruktorius 

1 Metodininkas 1 1 - - 

Fizinio lavinimo 
pedagogas 

2 Mokytojas  1 
2 - - 

 Metodininkas 1 

Logopedas 1 Metodininkas 1 1 - - 

Psichologas 
1 

IV kategorijos 
psichologas 

1 1 - - 

 

Įstaigoje dirba aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys specialistai, gebantys 
laiduoti kokybišką vaikų ugdymą(si). Vidurinį išsilavinimą turi viena ikimokyklinio ugdymo 
pedagogė, kuri yra paskutinio kurso studentė ir artimiausiu metu įgis bakalauro laipsnį bei pedagogo 
kvalifikaciją. Pažymėtina, jog įstaigoje pedagogų pokytis nežymus. 2018-2022 m. laikotarpyje: 2 
pedagogės išėjo į senatvės pensiją; 2 pedagogės pakeitė darbą. Atitinkamai į atsilaisvinusias pozicijas 
priimti 4 nauji pedagogai. 

Kitas personalas. Vaikų sveikatai palankiomis sąlygomis rūpinasi ir duomenis apie jų sveikatą 
renka, kaupia ir analizuoja Vilniaus visuomenės sveikatos biuro deleguota sveikatos priežiūros 
specialistė, palankų vaikų sveikatai maitinimą organizuoja ir jo kokybę prižiūri darželio dietistė, kiti 



 

28 
 

įstaigos darbuotojai rūpinasi patalpų švara ir higiena, gamina ir tiekia maistą, atlieka pastatų, 
inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei kitas jiems priskirtas pareigybines funkcijas. Įstaigoje 
nuolat dirba pedagogų padėjėjai, pedagogų padėjėjai specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, sargai, 
kiemsargis, skalbėjos, sekretorė, IT specialistas ir sandėlininkas. Svarbu pažymėti, kad darbuotojai 
noriai padeda vieni kitiems, konsultuojasi, mokosi ir nebijo klysti. 
  
 6. Materialiniai ir finansiniai ištekliai, jų valdymas 
 
 2018-2022 m. darželio veikla buvo finansuojama iš valstybės tikslinių mokymo, savivaldybės 
biudžeto, tėvų mokesčio lėšų, lėšų gaunamų iš įstaigos patalpų nuomos bei kitų finansavimo šaltinių 
(labdaros, paramos, 2% vėliau 1,2% GPM). Atsižvelgiant į aktualias Labdaros ir paramos įstatymo 
pataisas, nuo 2025-01-01 įstaiga nebegalės pretenduoti į pajamų mokesčio dalį, kurią skirdavo 
bendruomenės nariai nuo iki 1,2 procento jų sumokėto pajamų mokesčio. Gautos lėšos buvo 
reikšmingas indėlis atnaujinant edukacines aplinkas, sudarant geresnes ugdymo(si) sąlygas ir kuriant 
jaukesnę įstaigos aplinką. Ateityje su įstaigos bendruomene ketinama aptarti galimybę įsteigti 
labdaros ir paramos fondą, kuriame būtų kaupiama parama aukščiau minėtoms reikmėms ir kurioje 
sukauptas lėšas pagal poreikį galėtų skirstyti patys bendruomenės nariai. Pažymėtina, jog 
bendruomenės nariai analizuojamuoju laikotarpiu taip pat dalyvavo planuojant įstaigos lėšų 
panaudojimą. 
 Įstaigoje veikia viešųjų pirkimų komisija, kuri savo veiklą organizuoja vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 
aktais, įstaigos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu bei Vilniaus lopšelio-
darželio „Gilužis“ viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis. Pažymėtina, kad visi darželio 
finansiniai ištekliai valdomi skaidriai, įstatymų nustatyta tvarka, sistemingai teikiant finansinės 
atskaitomybės dokumentus bei ataskaitas. Pirkimų planai derinami ir ataskaitos apie gautų lėšų 
tikslingą panaudojimą teikiamos Darželio tarybai. 

Nuosekliai modernizuojant, kuriant saugią ir šiuolaikinio vaiko poreikius atitinkančią darželio 
aplinką pastebimas nuolatinis lėšų poreikio augimas. Siekiant disponuojamus resursus papildyti 
naujomis lėšomis, numatoma galimybė ateinančių penkerių metų laikotarpiu pasitelkti projektinių 
lėšų pritraukimo mechanizmą. Tikėtina, kad projektinė veikla suteiks ne tik materialinę, bet ir 
profesinio tobulėjimo naudą pedagogams ir kitiems įstaigos darbuotojams. 
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Priedas Nr. 3 
SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Darželis atviras ir imlus naujovėms. 

2. Ugdymas diferencijuojamas ir 
individualizuojamas, pagal galimybę diegiamos 
ugdymo naujovės, integruojamas patyriminis 
ugdymas. 

3. Sudarytas ugdymui(si) ir darbui palankus 
mikroklimatas. 

4. Įstaigoje integruojama sveikatos stiprinimo 
politika ir jos įgyvendinimo strategija. Nuo 
ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus formuojamas 
vaikų įprotis gyventi sveikai ir fiziškai aktyviai, 
tam sudarant palankias sąlygas.  

5. Vaikų ir darbuotojų fiziniu aktyvumu rūpinasi 
kūno kultūros pedagogai, plaukimo instruktorė 
ir iniciatyvi pedagogų benduomenė. 

6. Pedagogai, specialistai ir tėvai 
bendradarbiauja dirbant su specialiųjų poreikių 
vaikais bei vaikais, turinčiais elgesio sutrikimo 
problemų. 

7. Geri priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pasirengimo mokyklai ir vaiko daromos 
pažangos vertinimo rezultatai. 

8. Įstaigoje dirba kompetentingi ir atsakingi 
asmenys priimantys pokyčius. 

9. Įstaigoje puoselėjamos tradicijos. 

10. Maža pedagogų ir kitų darbuotojų kaita. 

11. Geri ryšiai su socialiniais partneriais. 

1. Kiekvienais metais blogėja pastato būklė. 
Gerintina dalies grupių fizinė aplinka. 

2. Vis didėjantis tėvų užimtumas įtakoja mažesnį 
domėjimąsi vaiko pasiekimais, ugdymo procesu. 

3. Nepakankamas bendravimas/bendradarbiavimas 
su ugdytinių tėvais (įtėviais, globėjais ar kitais 
teisėtais vaiko atstovais) skatinant jų įsitraukimą ir 
(ar) dalyvavimą grupės ar įstaigos veikloje. 

4. Daugėja tėvų neigiančių, jog jų vaikai gali turėti 
specialiųjų ugdymosi poreikių ar elgesio sutrikimo 
problemų. Šie tėvai (įtėviai, globėjai ar kiti teisėti 
vaiko atstovai) nesutinka net su pirminiu vaiko 
SUP įvertinimu. 

5. Nepakanka mokytojų padėjėjų darbui su 
specialiųjų poreikių vaikais. 

6. Nepakankamas pedagogų profesinis 
pasirengimas darbui su SUP vaikais. 

7. Nepakankamas informacinių technologijų 
taikymas ugdymo procese. 

8. Maža patirtis rengiant ir (ar) dalyvaujant ES 
finansuojamuose projektuose. 

9. Skirtingos bendruomenės narių pažiūros į 
aktyvų komandinį darbą. 

10. Tobulintinas pedagogų pavadavimo (atostogų 
laikotarpiu) ir jo apmokėjimo modelis. Lėšos 
skiriamos pedagogų pavadavimui atostogų 
laikotarpiu apmokėti, lyginant su lėšomis 
disponuojamomis pedagogų darbo užmokesčio 
reikmėms, yra neproporcingai didelės.  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Efektyviau taikyti ugdymo inovacijas ir 
šiuolaikines technologijas siekiant ugdymo(si) 
veiklų įvairovės, kokybės. 

2. Sudaryti palankias sąlygas pedagogams 
kryptingai plėtoti turimas ir įgyti naujas 
kompetencijas. 

3. Skatinti pedagogų motyvaciją, kūrybiškumą, 
norą nuolat tobulėti ir gebėjimą perimti/dalintis 
gerąja patirtimi. 

1. Esant nepakankamam finansavimui tikėtina, jog 
nebus atnaujinamos ugdymo(si) priemonės, baldai, 
aikštelės, nebus įsigyjama modernesnės įrangos 
bei inventoriaus, taip pat neatnaujinamas 
pagrindinio pastato fasadas, neatliekami remonto 
darbai. 

2. Didelis SUP turinčių vaikų skaičius ir 
nepakankamas pedagogų pasirengimas dirbti su 
tokiais vaikais mažins ugdymo kokybę. 
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4. Taikyti aktyviuosius ugdymo(si) metodus, 
siekti ugdymo veiklų įvairovės. 

5. Racionalus išteklių naudojimas, papildomo 
finansavimo paieška (dalyvavimas ES 
struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose, 
konkursuose ir kitoje projektinėje veikloje, 
siekiant pritraukti investicijas). 

6. Efektyviau naudoti žaliąsias erdves 
edukacijai, netradicines ugdymo(si) aplinkas, 
įrengti daugiau atsipalaidavimo/poilsio zonų, 
tyrinėjimams skirtą erdvę kiemo aikštelėje. 

7. Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, kurti 
funkcionalias edukacines aplinkas, turtinti ir 
atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės aplinką. 

3. Dėl pedagogų amžiaus vidurkio didėjimo bei 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
mokytojo profesijos prestižo smukimo, jau 
artimiausioje ateityje galima pedagogų stoka. 

4. Pedagogų skaitmeninis raštingumas neatitiks 
sparčios informacinių technologijų kaitos. 

 

________________ 


