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IVADAS

Kintant visuomenes poZitiriui i ikimokyklini ugdym4, vis diclesnis demesys teikiamas kokybiSkam

ugdymui, moderniq ugdymo programq lgyvendinimui. Dabartiniu metu egzistuojanti Svietimo rinka,
pasireiSkianti ugdymo instituciiq konkurencija, igalina tobulinti lstaigos veikl4, numatyti jos vystym4.

Todel bltinu dalyku darZelyje tampa strateginis planavimas.

Strateginio plano rengimas - procesas jungiantis edukologij4 ir vadyb4. Planuodami, susitelkeme

ties dabartimi, perZilrejome pokydius. Manome, kad sekmingos strategijos pasirinkimas; sudarys

palankias s4lygas ugdymo istaigai tapti besivystandia organizacija, galindia pasi[lyti kok;rhi5kes,i
efentyvesni ugdymq(si).

fsitikinome, kad strateginis planavimas - sunkus darbas, reikalaujantis daug istekliq: laiko,
kompetetingq Zmoniq. ISrySkeja ir Sio darbo privairrmai. LopSelio darZelio ,,Varpelis" strateginio plano

rengimo procesas padejo sistemingai apZvelgti 'i,is4 veikl4, nustatyti stipriqsias ir silpnqsias Duse,

istaigos puses, i5rySkino ateities galimybes, grOsmes, leido iSsikelti veiklos prioritetus, strateginius

tikslus, uZdavinius, biidus, priemones Siems tikslams pasiekti, sub[re bendruomenes narius
komandiniam darbui, padidindamas jq isipareigojimus bendram tikslui ir mokyklos veiklos tobulinimui.

Vilniaus miesto strateginiame veiklos plane 2010-2020 m. vienu i5 pagrindiniq tikslq - s,.ikurti

veiksming4 ir darni4, atsakingu valdymu ir tikslingu finansavimu grist4 Svietimo sistem*, gebandiq

ugdyti laisv4, kult[ringq, atsaking4 asmenybg, suteikti Ziniq, igudZiq, kurie laiduotq sekming4, aktyvq,

asmens buvim4 visuomeneje, profesing karjer4 ir gyvenimo gerovg.

Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Varpelis" strateginis planas 2013-2018 metams rengtas vadr;vaujrintis

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002-06-06 nutarimu Nr.827 ,,Ddl strateginio planavimo i.,.t^,ikos
pat, irtinimo", Lietuvos valstybes strategij os 2013 -zo2z metq nuostatomis.

Strateginio plano rengimui 2013 m. kovo 5 d. direktoriaus isakymu Nr. V- 14 sudaryta darbo grupe:

Strateginio plzuro regimo grupes vadove * direktorii:us pavaduotoja ugdymui Ona Kazeniene

Nariai:

aukletoja metodininke Rita Sturiene

aukletoj a metodininke Elvyra Juodvir5iene

aukletoja metodininke Diana Trinklniene

vyresnioj i aukletoj a Rima StoroZenko
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vyresnioj i aukletoj a Rima petraitiene

psichologe Agne Burinskaite

vyresnioji logopede Daiva Arsobiene

vyresnioj i aukletoj a Renata Arlauskiene

dietiste-slaugytoja Danguole Kinderevidi[te

pavaduotoj a iikio reikalams El freda Jurgelevid

Patvirtinta ir nustatS4a strateginio plano parengimo tvarka, ir atlikta isorine aplinkos analiz6,
vidirres aplinkos analize ir apibendrinti rezultatai. Aplinkos analizes rezultatai, privalumq, tr[kumq,
galirrrybiq bei gresmes nustatymas tapo situacijos analizes pagrindu.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus lopselio-darZelio ,,Vatpelis" strateginis planas z0l4-201g metams sudarytas
vadovaujantis valstybines Svietimo strategijo s 2013-2022 metq nuostatomis bei vilniaus miesto
savivaldybes Svietimo strateginio plano 2010-2020 metq kryptimis ir nusako istaigos strategines
kryptis, tikslus, laukiamus rezultatus.

Siekiant igyvendinti strateginio plano tikslus 2014-201g metams bus telkiama visa
bendruomene ir reikalingi resursai.

fgyvendinant istaigos strateginio plano kryptis, siekiama ugdymo(si) kokybes, tgsrilur;.o ir
prieinamumo, pedagogQ, tevQ bei socialiniq partneriq pastangq sutelktumo, naujq kon.petencijq

igijimo bei istaigos pastatq b[kles pagerinimo, materialines technines bazes stiprinimo ir
turtinimo.

II. BENDROSIOS ZUVTOS

Pavadinimas: vilniaus loplelis darzelis "varpelis", isteigtas 1979 metais.
Institucijos grupe - ikimokykline istaiga.
Steigejas: Vilniaus miesto Savivaldybes taryba.

Teisine forma: Savivaldybes biudZetine istaiga.
Tersinis statusas: Veikianti.
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Tipas: lop5elis darZelis.

Paskirtis: bendrosios paskirties mokykla.

Darbo reZimas: dienine.

Mokomoji kalba: lietuviq.

Pagrindine veiklos rE5is - ikimokyklinis ugdymas su priesmokyklinio ugdymo grupemis.
Adresas: Ukmerges 204, LT -07 lB4 Vilnius

Telefonai: (8-5) 2422945, (8-5) Z4t7O20

Faksas: (8-5) 2417020.

eI.pa5tas : rast i ne ft?r,arpel i s. v i I u i u s. I ur. I t

III. APLINKOS (PEST) ANALIZE

1. ISORES VEIKSNIAI

l. l. Politiniai veiksniai

r Integracrja i ES Saliq erdvg ltakoja Svietimo kokybes gerinim4. Lietuvos Svietimo politika
orientuota i Vakarq Saliq vertybes ir formuojama atsiZvelgiant i Europos sqjungos svietimo
gaires ir prioritetus.

' Svietimo informacines sistemos sukurimas savivaldybese turetq blti prioritetine akhalija, nes
ikimokyklinio ugdymo sistemos veiklos kokybes uZtikrinimas ir palaikymas yra ir turi brj;: ,;alies
savivaldybes atsakomybes sritis.

r Lietuvos Respublikos Seimas prieme Valst',bds Svietimo strategijos 21l3-2o22metq nuostatas.
r Vyriausybe 2013 m. rugpjDdio 28 d. patvirlino Valstybines Svietimo strategijos 2013-2022 m'u4

nuostatq igyvendinimo program4. Sie dokumentai bei Svietimo ir mokslo ministerijos pa;engti
Svietimo istatym4 bei strategijos nuostatq igyvendinimo programq lydintys teises aktai tiksliau
reglamentuoja Svietimo istaigq veikl4, padeda mokyklq bendruomenems lengviau susiorientuoti
visuotinemis ir Svietimo sistemos s4lygomis.

r Priimdami vaikus mokyklos vadovaujasi komplektavimo tvarka numalrta Svietimo istatyrne ir
vietos savivaldos tarybos patvirtinta vaikq priemimo i Svietimo istaigos ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo grupes tvarka.
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1.2. Ekonominiai veiksniai

Siekiant Svietimo kokybes, mokyklos modernizavimo, informaciniq technologijq spafesnio
diegimo ugdymo procese privaloma efektryiai administruoti finansinius ir materialinius isteklius ir
siekti geresnio svietimo sistemos apr[pinimo bei finansavimo didinimo:

' Ikimokykliniam ugdymui skiriama maiai demesio lyginant su kitomis svietimo sistemos
pakopomis.

' BiudZeto le5q, skiriamq aplinkai atnaujinti nepakanka butinoms islaidoms finansuoti.. Stinga investicijq istaigos pastato modernizavimui.
r Triikstant valstybes ir savivaldybes skiriamq finansiniq resursq, butina pritraukti lesq kitais

b[dais - ieskant pastoviq remejq, dalyvauti ES programq ir ES strukturiniq fonq skelbiamuose
konkursuose.

r Per maai aptarnaujandio personalo atlyginimai skatina personalo kait4 ir trtikum4 bei
motyvacijq.

' Mokytoiq atlyginimas neproporcingas ekonominio issivystymo lygiui.

1.3. Socialiniai - demografiniai veiksniai

f stai goj e vyrauj a ne gatyrnls socialiniai isores veiksniai :

1.4. Technologiniai veilaniai

Informaciniq technologrjq ir komunikacines sistemos diegimas lopselyje darzelyje yra sr arbus

"'eiksnys 
modemizuojant, siekiant naujq kompetencijq, teikiant informacijE visuomenei ir

socialiniams par0:eriams, diegiant Siuolaiking isivertinimo ir vertinimo kult[rq, tadiau:

neatitikmuo, o tai stabdo efektyvios komunikacines sistemos k[rimq;
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letas naujq technologijq diegimas nesudaro teigiamq galimybiq ugdymo(si) proceso totrulir.rmui
ir gerinimui;

sudetinga nuolat atnaujinti ir modernizuoti turimq kompiutering technik4

2. ,/IDAUS VEIKSNIAI

2.1. Qrganizacin6 struktiira, istaigos valdymas
'rYop5elis darZelis ,,Varp.elis.. yra valstybine dieninio til)o. bendrosios paskirties [staiga, kurioje

veikia 12 grupiq:

2 - anksryvojo ugdymo grupes (1_3 m.);

8 - ikimokyklinio amZiaus grupes (3_5 m.);

2 - priesmokyklinio amZiaus grupes (6_7 m.).

|staig4 lanko apie 272 vaikai,

Vaikq grupes komplektuojamos vadovaujantis Vaikq priemimo i Vilniaus
svietimo istaigg ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupes tvarka. vaikai i
rup: )jo pirmos, jei yra laisvq vietq ir veliau.

Valdymo struktiira

r vilniaus lopselio-darzelio,,varpelis" administracij a:

1 lentelO. vilniaus lopielio-darierio,,varperis" administracija

Vardas, pavarde Pareigybe ir pagrindines funkcijos Vadybine katesoriia

Irena-Maryte Sdefanavidiene direktorius II vadybine

Ona Kazeniene direktoriaus pavaduotoj as ugdymui II vadybine

r Ukio personalas: direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams Elfreda Jurgelevid - r6pina:.i istaigos
patalpq paruosimu darbui, organizuoja aptarnaujandio personalo darbq, pastatq, inlr..,lc iaus,
ugdymo priemoniq apsaug?;

vaiktl sveikatos prieziflr4, mitybos ir maitinim,, bei sanitarinio - higieninio reZimo organizavim4 ir
koordinavimq, profilaktini darb4 ir Svietimq.

miesto sav,valdvbes

grupes prii;:ari iki



vilniaus lopselio-darielio,,varpelis" savivalclos institucijos:

Mokyklos taryba - auk5diausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytiniq tews
(globejus) ir pedagogus bei steigejo ir r"';uomenOs atstows, remejus svarbiausiems istaigos
veiklos uZdaviniams sprgsti. LopSelio dai'Zelio ,.Varpelis" DarZelio tarybq sudaro 13 nariq:
pirmininke - ona Kazeniend, pirmininkes pavacluotoja - Inga Raudiene, sekretore - 'Vilija

Kazimiera Senulyte, nariai - Danguole Kindereviditite, Elfreda Jurgelevid, Elvyra Juodvir5ien6,

Diana Trink[niene, Rima StoroZenko, Daiva Stasi5kiene, Rita Verseckiene, Janina Labeckiene,
tevq atstovai - Dinara Sinko, Egle Lukiietre.

Pedagogq Tarvba - nuolat veikianti DarZelio savivaldos institucija. sprendZianti pagrindinius
pedagogq profesinir:s bei ugdymo klausimus. Jq sudaro DarZelio direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui bei visi DarZelyie dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, logopedas,
psichologas, kiti ugdymq organizuojantys darbuotojai. Pedagogq taryba sudaroma di::ckto:.iaus

isakymu.

Mokykloje nuolat veikiandios komisijos:

Vaiko gerov€s komisija, kurios veikq reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus isakymu.
Pedagogtl atestacine komisija, kurios veit.l4 reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus
jsakymu.

2.2. Lmoniq istekliai

Pedagogai ir kiti specialistai

Pedagogtl profesines kvalifikacijos tobulinimo sistema uZtikrina nuolatini mokym4si prnfesionaliai
sprgsti kornpleksines vaikq ugdymo problemas.

|staigoje dirba 24 pedagogai i5 jq: 19 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 2 priesmokyklinio ugriymo
pecliigogai, I meninio ugdymo pedagogas. l rogopedas, I psichologas.

16 pedagogq suteikta vyresniojo mokytojo kvalir:kacing kategonj4, 3 pedagogams suteikta mokytojo
m"::iodininko kvalifikacine kategorija, 3 mokytojo kategorija. fstaigos pedagogai nuolat dalyvauja

;)

),

il



miesto' Salies kvalifikacijos kelimo seminaruose, taip pat patys rengia metodinius pranesimus, kuriuose
perteikia savo patirti aprinkiniq istaigq bei miesto 1:edagogams.

Pedagogq i5silavinim as (Zr. 2 lentelg)

2 lentelC. pedagogq ilsilavinimas 200g_201 3 m.

2008 m.

I5 viso
pedagogq

aukStasis ls Jq
ikimokyklinio
ugd. spec.

auk5tesnysis Is jrl
ikimokyklinio
ugd.
snecialvhas

Vidurinis

25 ll 9 l4 l3

Direl$orius I I I

Direkt. pav.ugdymuT I I I

Aukletoias
Prie.imokyklinio
ugdymo

l8 7 7 1t I1
2 2 2

riienlnlo ugdymo I I

Logopedas I I
Psicholosas I I

2009 m.

IS viso
pedagogq

aukStasis Is iq
ikimokyklinio
ugd. spec.

aukStesnysis Isiq
ikimokyklinio
ugd.
specialybes

Vidurinis

25 ll 9 t4 l3
Direktorius 1 I 1

Ulrekt. pal,. usd. I I 1

Aukletoias 18 7 7 l1 l1
PrieSmokyklinio
ugdymo

Ed i.Logas

2 2 2

Me:rrnio ugdymo
oeda;ogas

I I

I I
I I

I5 viso
pedagogq

aukStasis Isiq
ikimokyklinio
ugd. spec.

aukStesnysis Is iq
ikimokyklinio
ugd.

Vidurinis

I it,

Llr
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2010 m.
specialvbes

26 ll 9 l5 t4
Direktorius I 1 I
Direkt. oav. usd I I I
Aukletoias 19 7 7 12 t2rneSmokyklinio
ugdymo

agdagogas

2
2 2

Meninio ugdymo
pedagogas

I I

Logopedas 1 I
Psichologas I 1

2011 m.

I5 viso
pedagogq

aukStasis Is iq
ikimokyklinio
ugd. spec.

aukStesnysis Isiq
ikimokyklinio
ugd.
specialvbes

Vidurinis

24 ll 9 l3 I2Ullil'rIOnUS I I I
I i)u'cxt. pav. usd.FT--a+ I I I

l7 7 7 10 10Prieimokyklinio
ugdymo
pedagogas

2 2 2

Meninio ugdymo
pedagogas

I I

Logopedas I I
Psichologas I 1

2012 m.

I5 viso
darbuotojq

aukStasis Isiq
ikimokyklinio
ugd, spec.

aukStesnysis IS jrr
ikimokyklinio
ugd.
specialvbes

Vidurinis

26 t4 11 12 t2Direktorius I I I
Direkt. pav. usd. I I I

l1
Arrjtl€toias
Prie,r'mokyklinio
Ug,ir'InO

l9 8 8 l1
2 I I I 1

Meninio ugdymo I I

Logopedas I 1

Psrchologas I I
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2013 m.
specialybes

26 l4 11 12 t2
Direktorius I 1 1

Direkt. pav. usd. 1 I I
Aukletoias t9 8 8 11 l1
PrieSmokyklinio
ugdymo
pedagogas

2 l 1 1 1

Meninio ugdymo
pedagogas

1 I

Logopedas 1 1

Psic 1 1

Pedagogq kvatifikacija

Pedagogq kvalifikacija - lemiantis veiksnys uztikrinant istaigos veiklos kokybg, todel profesines
kompetencijos tobulinimui istaigoje sudarytos vis<.ri s4lygos. Pedagogai kvalifikacij4 kelia atsizvelgdami
i lstaigos tiksltrs bei pedagogq poreikius. Ki,-i;vienq rnetq pradzioje patikslinama perspektvvine
atestacijos programa' kuri suderinama su steigeju ir patvirtinama istaigos pedagogq atestacijos
komisijoje.

Pedagogq kvalifikacij a(Zr. 3 lentelg)

3 lenteli. Pedagogq balifikacija 200g-2011m.

Mokytojas
metodininkas

Mokytojas ekspertas

20(rQ m.

,rf-i ",tojas

Mokytojas Vyresnysis mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Vyresnysis mokytojas Mokytojas ekspeftas

Mokytojas ekspertas

22
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Vyresnysis mokytojas

2012 m.

Pedagogai atviri naujovems, inovacijoms. Pagal galimybes kelia savo kvalifikacij4 LVJC, profesiniq

kompetencijq tobulinimo centro rengiamuose seminaruose ir kituose renginiuose. organizuoja atviras
veikla istaigos pedagogams, tdvams, kitq ikimokykliniq istaigq ir mokyklq pedagogams. Dauguma
pedagogq nuo 2008 m. aktyviai dalyvauja istaigoje susik[rusiose darbo gnrpese, rengia grupiq,

istaigos projektus, dalyvauja projektineje veikloje uz istaigos ribq.

Pedagogq pedagoginis darbo staZas

LcpSelio darZelio ,,Varpelis" kolektyvo kaita nedidele, dirba ilgametg darbo patirti turintys pedaa'qai.

4 lenteli. Pedagogq darbo stoio kitimas 200g_2013 m.

?008 m. pedagogq skaidius

iki 4 metu 1

nuo 4-10 metq I

nuo l0-15 metu J

15 metu ir dausiau 20

I iki 4 metq
f nuo 4-10

metq

E nuo 1O.15

metq

I 15 metq ir
daugiau

2013 m.



2010 m. pedagogq skaidius

iki 4 metu I

rtuo 4-10 metq I

nuo 10-15 metu 2

15 r 22

13

I iki 4 nEtq
I nuo 4-10

nEtq

E nuo 10-

15 netq
I t5 nBtq ir

daugiau

I ixi 4 netq
D nuo 4-10

nEtq
B nuo 10-

15 netq
I 1s netq ir

daugiau

I iki c nBtq
I nuo 4-10

nEtq
E nuo 10-

15 netq
I t5 netq ir

daugiau

I ixi e netq
n nuo 4-10

nEtq
E nuo '10-

15 nEtq
I t5 nett{ ir

daugiau

2011 m. pedagogrl skaidius

iki 4 metq 1

nuo 4-10 metrl 2

nuo l0-15 metU I

15 metu ir dausiau 20

2012 m. pedagogq skaidius

iki 4 metu 4

nuo 4-10 metq 2

rrtro 10-15 I

15 ir lau l9

I

I
Ilr
Ll.

2013 m. pedagogq skaidius

iki 4 metu 3

nuo 4-10 metq 2

nuo 10-15 metu I

15 metq ir daugiau 20
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I5vados:

> [staigoje dirba 88,9 o pedagogq, turindiq ikimokyklini pedagogini issilavid-Q, is jq 5l,g o

pedagogq turi auk5tqji iSsilavinim4.

> Atestuoti ir turintys kvalifikacing kategonjg - 85,2 % pedagogai: g6,9 % turi vyresniojo
mokytojo kvalifikacing kategorijq, mokytojo metodininko kvalifikacing kategorij4 turi - lr,l oh.

> Pedagogq staZo vidurkis dideja :78 % pedagogq turi didesni nei 15 metq darbo staiq.

Ugdytiniai

Lop5elio-darZelio ,,Varpelis" grupes komplektuojamos vadovaujantis Vilniaus miesto
savivaldybes administracijos direktoriaus 2012 m. birZelio 7 d. isakymu Nr. 30-1 127 ,,Del vaiko
priemimo i Vilniaus miesto savivaldybes ikimokykliniq ugdymo istaigq ikimokyklines ir
prie5mokyklines grupes tvarkos apraSo patvirtinimo...

[staigoje grupes komplektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2010 m. balandZio 22 d. isakymu Nr. V-313 patvirtintq Lietuvos higienos nonnq HN 75:2002
,,Ikimokyklinio ugdymo istaigos. Higienos nornos ir taisykles" III skyriaus 9 punktu.

vaikai i grupes priimami iki rugsejo pirmos, jei yra laisvq vietq ir veliau.

[staigos ugdytiniq skaidius auga, tai parodyta g lenteleje.

8 lenteli. Ugdytiniq skaiiiaus kitimas 200g-2013 m.

Vaikq skaidius I5 jq: lopSelio grupese IS jq: darZelio
srun6se

2008 m. 209 l5 194
2009 m. 2r3 3t 182
2010 m. 235 49 186

201I m. 247 32 2ts
2012 m. 265 39 226
2013 m. 272 36 236

I graJikas. Ugdytiniry skaiiiaus kitimas 200g-2013 m.
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2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012m

2013 m.

100 150 200 250 3oo

Proiektinis istaigos pajegumas -z3o vaikq. siuo metu istaig4lanko 272 vaikai.

Ugdytiniq lankomumas

Ugdytiniq lankomumas turi itakos ugdymo(si) kokybei. Mokyklos lankymas turi poveikivaikq
praktiniq ir adaptacijos gebejimq raidai, savikontroles lgDdZiams.

9 lenteli. Ugdytini4lankomumo kitimas 200g_2013 m.

Ugdytiniq, kuriems reikalinga logopedo pagalba

. LopSelyje darZelyje "Vatpelis" teikiama logopedo pagalba vaikams turintiems kalbos irkornunikacij os sutrikimus.

Lankytq dienq
skaidius vid.
per men. I
vaikui
Praleistq dienq
skaidius vid.
per men. I
vaikui



Ugdytiniq, kuriems reikalinga logopedo pagalba ikaidius

2008 m. 26

2009 m. 27

2010 m. 28

201I m. 25

2012 m. 30

2013 m. 40

l6

10 lenteli. Ugdytini\, kuriems reikalinga logopedo pagalba, skaiiiaus kaita 2008-2013 m.

graftkas. Ugdytiniq, kuriems reikalinga logopedo pagalba skaiiiaus kitimas 2008-20. 3 m.

2008 m.

2009 m

2010 m.

2011 m.

2012m

2013 m

051015202530354045

Ugdytiniai, kuriems reikalinga logopedo pagalba, sudaro 16 % ii visq istaig4 lankandiq vaikq.

Srr vaikais nuo penkeriq metq dirba logopedas, teikiamos konsultacijos tevams ir pedagogams.

I5vados:

> Ugdytiniq skaidius 2008-2013 m. 2008 m. istaig4 lanke 209 vaikai, o jau 2013 m. - 272

ugdytiniai.
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> aymiai auga skaidius ugdytiniq, kuriems reikalinga logopedo pagalba.(200g m. - 26 ugdytinai, o
jau 2013 m. - 40 ugdytiniq).

' T6vai

Tevai turi teisg dalyvauti mokyklos savivaldos institucijq veikloje, vaikq ugdymo procese,
gauti informacijq apie vaiko ugdymo(si) sqlygas ir rezultatus, teikti prasym4 direktoriui del s4lygq
papildomam vaikq ugdymui sudarymo. Tevai bendradarbiauja su lopselio-darZelio darbuotojais,
sprendZiant vaiko ugdymo(si) klausimus, padeda sudaryti reikiamas s4lygas vaiko fizinei, protinei,
dvasinei, dorovinei, socialinei raidai. Nustagrta tvarka moka uZ vaiko iSlaikym4 lop5elyje darZelyje. Su
visq ugdytiniq tevais arba globejais yra sudaromos ugdymo sutartys.

Socialiai remtinq Seimq skaidius svyruoja ( 2008 m. - 47 vaikai, 2009 m - 40 vaikq, .2010 m.-

56 vaikai, 2011 m. 63 vaikai, 2012 m.7l vaikas, ZOl3 - 9g m. )

3 grafikas. Socialiai remtinq seimq skaidius 200g-2013 m.m.

2oo8m. I

2o1om. I
I

-

2013m.-l

0 20 40 60 80 100 120

Vilniaus m. savivaldybes strategijoje teigiama, kad socialines rizikos ir nedarnioms Seimomr; socialine
paralna teikiama socialinemis paslaugomis. DidZiausia problema - socialines rizikos grupei
priklausandiq ar socialing atskirti patiriandiq Seimq ikimokyklinio amZiaus vaikq prieZi[ra ir ugdymas.
Sioms Seimoms stinga ne tik socialines, bet ir bvietimo pagalbos, kuri padetq Seimai ne tik ugdyti
vaikus, bet ir didintq tevq atsakomybg uZ vaikq prieZi[r4 ir ugdymo kokybg namuose.

ISvados:
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2013 m. pavasari anketavimo budu buvo siekiama i5siai5kinti tevq pageidavimus organizuojant

istaigos veiklq, k4 respondentai laiko svarbiausiu vaikui darZelyje, k4 noretq keisti. Analizuojant

atsakymus paai5kejo, kad tevams svarbiausia vaikui darZelyje yra gera vaiko prieZi[ra 4l %.

VisapusiSk4 vaiko ugdymq svarbiausiu laiko 59 % apklaustqjq

Tevai turintys kuo auk5tesni i5silavinimq, auk5tesng socialing padeti, tuo labiau jq pageidavimus

ugdant vaikq darZelyje lemia poreikis uZtikrinti vaikui kokybi5kq, visapusisk4 ugdymq. Ir
atvirk5diai, kita grupe tevq i5rei5kia vaiko globos poreiki. Taigi tevq apsisprendim4 lemia tevq

socialines charakteristikos.

Tevai yra patenkinti ugdymo procesu, ugdytojq kompetencija ir profesionalumu. Ugdymo kokybe

atitinka tevus ltkesdius.

2.3. Planavimo struktiira

o mokyklos strateginis planas;
o mokyklos metine veiklos progmma;
o mokyklos metq biudZeto projektas;
o mokytojq atestacijos 5 metq programa;
o bendradarbiavimo su Seskines pagrindine mokykla metq veiklos planas.
o prieSmokyklinio ugdymo grupiq metiniai veiklos planai.
o grupiq teminiai ugdomosios veiklos planai savaitei,metams;
o metodines veiklos planas;
o meninio pedagogo metinis veiklos planas;
o logopedo, psichologo metiniai veiklos planai.
o projektai.

Mokykloje ugdomoji veikla, ugdytiniq saviraiSka orientuota i istaigos vizijos siekiq realiza,,,m4,

atsiT,velgiant i prigimtinius ugdytiniq poreikius, tevq interesus. Mokslo metams pasireni:amos

pricritetines sritys. Ugdymas(is) mokykloje vyksta pagal istaigos parengt4 ikimokyklinio ugdymo

program4, ,,Ankstyvojo ugdymo vadov4", "Bendra-iq priesmokyklinio ugdymo (si) program4".

Metodine veikla vykdoma vadovaujantrs ,,Rekomendacijomis mokytojq metodinei veiklai

organizuoti"(2006 m.)

Komisijq veiklq reglamentuoja mokyklos direktoriaus isakymais patvirtinti komisijq v,.,iklos

nuostatai. Komisijq darbo planai rengiami mokslo metams.

Metinei veiklos programai rengti ir vidaus auditui vykdyti sudaromos darbo grupes. Darbo

grupes sudaromos ir metq eigoje i5kilusioms problemoms sprgsti, renginiams uZ istaigos ribq

organizuoti, projektams rengti.
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Pedagogq atestacija vykdoma vadovaujantis LR Svietimo ir mokslo ministro 2007 m.liepos 27
d' isakymu Nr. ISAK- t278 patvirtintais Mokytojq atestacijos nuostatais ir ji lydindiais aktais pedagogq
atestavimo perspektyvine program4 kuri kasmet koreguoj ama.

Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo lstaigomis vykdomas pagal patvirtintus tarpusavyje
bendradarbiavimo proj ektus.

2.4. Finansiniai i5tekliai

o Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto asignavimai, mokinio krep5elio le5os.

. Lop5eliodarZelio,,Varpelis..labdaros fondas.

,r Finansines lesos ii;2 % pajamq mokesdio paramos.

2.5. Vidaus audito sistema

Viena svarbiausiu Lietuvos Respublikos S.rietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus miesto
savivaldybes Svietimo strateginiq krypdiq yra Svietimo kokybes ir veiksmingumo gerinimas, tgstines ir
visiems prieinamos Svietimo sistemos formavimas. Siekiant realizuoti Siuos tikslus, bfitinas kokybiJt<as
mokyklos veiklos vertinimas ir isivertinimas.

Vidaus auditas tarnpa esmine ir svarbiausia istaigos veiklos efektyvumo vertinimo forma. Vidaus
auditas istaigoje remiantis patvirtinta ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
([sakymas "Del ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos tvirtinimo,,2005 m. liepos
22 d' Nr' ISAK-1557, Vilnius). Tuo tikslu istaigos direktoriaus isakymu 2008-10-27 Nr.V-g4 buvo
patvirtinta vidaus audito grupe:

pirmininkas - vyresnioji aukletoja Rita Sturiene,

nariai - priesmokyklinio ugdymo pedagoge Rima StoroZenko,

vyresnioj i aukletoj a Regina Sukaiti ..ne,

dietiste Danguole Kinderavidiflte,

r[bq priZifiretoja Inga Raudiene.

Siekiant mokyklos strateginiq tikslq igyvendinimo, butina kvalifikuota, dokumentais, faktais,
praktine veikla pagrista mokyklos veiklos analizd,todel :

planingai vykdomas mokyklos veiklos vertinimas, savianalize;

vidaus auditas skatina istaigos savianalizg, kuri laidoja tinkama ugdymo(si) kokybg rr
veiklos tobulejim4.
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2.6. Ry5ig sistema

Mokykla yra pavaldus steigejui (Vilniaus m. Savivaldybes taryba) bei vykdo Svietimo ir
mokslo ministerijos isakymus ir kitus norminius teises aktus.

Mokykla bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (sveikatos, kulturos,
sporto, mokslo' Svietimo, teisesaugos, vaiko teisiq apsaugos institucijomis ir kt.), vietos bendruomenes
nariais, asociacijomis, organizacijomis, gali dalyvauti ivairiose programose ir projektuose :

. Pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su Seskines pagrindine mokykla.

" Pasirasytas bendradarbiavimo projektas tarp ikimokykliniq istaigq ,,Sveikuolis,,, ,,-,/ar1,elis..,
,,Pel0da" ir "papartis".

' Pasirasytas bendradabiavimo projektas su Kauno lopselio darZelio,,saltinelis.. bendruomene.

IV. SSGG ANALIZES SWESTINE IR STRATEGINES ISVADOS

STIPRYBES SILPNYBES

l'ltd*as ugdytiniq skaidius. l. vadovaujantis vilniaus miesto savivaldybes2' Sukurta jauki, ugdanti vaikq aplinka ugdymotarybos zon oa 20 sprendimu ,,Mokesdio urinstitucijoje' 
,_ , vaiko i5laikymq Vilniaus miesto savivaldybes

3' Nedidele personalo kaita' Svietimo istaigose igyvendinandiose4' KurybiSkos ir orientuotos i vaikq ankstyvojo, ikimokyklinio ' ir " priesmokylilinio ugOymoikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas nustatymo tvarkos aprasu., si[lomasprogramos' ,. tevams platus spektras lengvatq, suteikiaujiu5' Geri priesmokyklinio ugdymo amziaus grupiqteisg n.it,.ykti i ugdymo istaig[, kas tr..rkjougdvtiniq mokyklines brandos rczultatai. . 
'vieningai 

ugdymo(si) sistemai igyvendinti.6' fldividualizuojamas vaikq ugdymas,. didelis2. Nepitantamas speciatiqyl poreitiq vaikqder,t.,:sysskiriamasugdytiniqsocializacijai. ugdymas.
lI Suiiarytos s4lygos ugdytiniq saugumui. :. - 

tait<u nepastebimi gab[s vaikai irtt. Gerosios patirties sklaida vilniaus mieston:pletojamos jq galios.
met'rdinio b[relio 

',Gija]f 
pedagogams. 4. 

-Nepakanku-ir 
p..ronalo kompiuterinio

9. Racionalus materialiniq istekliq naudojimas,,astingumo lygis.
sudarant palankias s4lygas vaikq ugdymui(si). 5. Nera kompluterizuotq darbo vietq

pedagogams.
6. Sveikatingumo s4lygq suprastejimas.
panaikinus erdvg sportiniai veiklai.
6. Kiekvienais metais prasteja darZelio pastato
bukle.
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GALIMYBES GRESMES

1'Informacijos teikimo sistemos tobulinimas; l. Svietimo turinio kaita, naujoviq paie5ka kuria
2. Ugdytiniq sergamumo maZinimas ir itemptus santykius.
lankomumo didinimas; 2.Maieja jaunq specialistq, dideja vidutinio
3. Darbuotojq atsakomybOs didinimas, amZiaus pedagogq.
kvalifikacijos kelimas; 4.Te'q bendruomenes pasy'umas sprendZiant
4' Dalyvavimas finansuojamuose projektuose; pagalbos vaikui ir ugdymo kokybes s4lygq
5. Didinti galimybes teikti pagalbq spec. poreikius g.iirirno klausimus.
turintiems vaikams; 5. Dideja Seimq, priklausandiq rizikos faktoriui
6' Kvalifikuotq pedagogq dalyvavimas (socialiai remtinos seimos, ,uikq augina vienas iS
sprendimuose, susijusiuose su vaiko gerove. tevq, tevai-emigrantai ir ki.;:
7'.lnovativiq ugdymo(si) metodq paieska ir 6. Piofesines kJmpetenci.los isivertinimo stoka.
taikymas ugdymo(si) procese.

V. LOPSELIO.DANZNITO VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija - Sveikas, dorovi5kai tvirtas, dvasi5kai turtingas, krlrybiskas ir gebantis prisitaikyti
prie Siuolaikiniq gyvenimo pokydiq vaikas.

Misija - Bendraujant su ugdytiniq Seima, ugdyti harmoningq asmenybg humani5kumo,
tautiskumo, pilieti5kumo ir demokrati5kumo principais, ruoSti vaikus integruotis i nuolat besikeidiandi4
ir atvir4 visuomeng.

. Filosofija - Vaikas - didZiausias turtas, viskas jo gerovei, saugumui, jo gebejimrl i: galiq
plet-cai.

Strateginiai tikslai:

1. Kokybi5ko, visapusi5ko ugdymo(si) uZtikrinimas.

2. Vaiko fizines ir psichinds sveikatos stiprinimas ir puoselejimas, kuriant ugda,di4,
pagrindines vaiko galias tenkinandi4 aplinkq.

3. Kvalifikuotos pagalbos spec. poreikius turintiems ugdytiniams, jq tdvams

uZtikrinimas.

Tikslas
IPRoGRAMA.K@tffi

lJztikrinti
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Tikslo apralymas
o Mokykla teikia ugdymo(si) paslaugas 2-7 mett4vaikams.

o fgyvendinama mokyklos ankstyvojo, ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo progrilna.

o Teikiamq paslaugq kokybe atitinka visuomenes poreikius.

o Siekiant igyvendinti 5i strategini tiksl4, tobulinama atitinkama baze: materialine; ugdym6(si)

technologij q; intelektualine.

Lau*iami siekiniai:

o Auk5tas ugdymo(si) pasiekimq ivertinimas - svarbus mokyklos veiklos rodiklis.

o fstaigoje efektyviai, kokybi5kai organizuojarna ugdomoji veikla, i5rySkinant iS kartos i karte

perduodamq kulttriniq vertybiq peremimo svarbq.

o Siekiama i5naudoti istaigos parengtos programos galimybes, pletoti krypting4 projekting veikl4,

pritaikant pedagogq gerqJq patirti.

o Aukstas pedagogq profesinis pasirengimas, isvystyta mokyklos kultflra.

II PROGRAMA. Vaiko fizin6s ir psichinds sveikatos stiprinimas ir puoselojimas,
kuriant,ugdandie, pagrindines vaiko reikmes tenkinaniia aplinka.
Kodas Tikslas

02 StiprintiirpuoseletivaikqfizinEirpsichingsveikat4,kuriani,g@
galias tenkinandia aplinka.

Tikslo apra5ymas:

o Botina uZtikrinti ugdytiniq sveikatos stiprinimo proces4:judejim4, nahrralq grfidinim4si, sveik4

mitybq, higien4, saugos igudZiq ugdym4.

o Kurti saugi4, sveikat4 ir judejim4 skatinandiq aplinkE.

o Keisti tevq poZilri i vaikq netinkam4 elgesi gamtoje, kieme, patiems rodyti tinkam4 pavyzdi.

ugdyti atsakomybes uZ Svarios aplinkos palaikymq ir saugojim4.

Laukiami siekiniai:

o $usiformuos gebejimas vertinti savo ir kitq sveikatos svarb4.

o Susiformuos teigiamas tevq poZiDris vaikq sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais

bei aplinkosaugos klausimais

r Sukurta saugi, sveikatA ir.iude.iim4 skatinanti aplinka.
III PROGRAMA. Kvalifi kuotos
t6vams uitikrinimas.

pagalbos spec. poreikius turintiems vaikams, jg
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Tikslo apra5ymas:
o Dideja ugdytiniq skaidius, kuriems bltina logopedo, psichologo pagalba.

o Mokyklos programa orientuota i vidutiniq poreikiq bei gebejimq vaikus.

o Sieksime ir skatinsime pedagogus dalyvauti mokymuose darbui su spec. poreikius turindiais

ugdytiniais ir tevais.

., lvaldysime pedagoginius gebejimus, kurie pades identifikuoti gabiuosius talentingus vaikus .

Laukiami siekiniai:

o ldiegta kokybiSka logopedo, llsrchologo pagalba ugdytiniams turintiems spec.

[diegta vertinimo sistema, kuri pades identifikuoti gabiuosius ir talentingus ugdytinius.

Pedagogai kels kvalifikacijE darbui su spec. poreikius turindiais ugdytiniais ir jq teveliais.

I PROGRAMA. KokybiSko, visapusiSko ugdymo(si) uZtikrinimas.

a

o

Teikti kvalifikuot4 pagalb4 spec. poreikius turintiems vaikams ir jq tevams.

f .:[[KSLA[ - UZtikninti kokybi5k4, visapusi5k4 ugdym4(si)

i:ti.viniai I Esamas rodiklis Planuoj amas rezultatas IStekliq
poreikiai
(tiikst..Lt)

Planuojamas

igyvendinimo
laikas

I 2 a
J 4 5

L [gyvendinti ir
koreguoti
ugdymo(si)
turini
bendraujant su
mokyklos
savivalda,

Ne visinoriai
isitraukia i mokyklos
ugdymo turinio
planavimo tobulinimq
Vertinimo sistema
nera pakankamai aiSki,
nuosekli.

Sudarrr,ls ciarbo grupes
ugdymo(si) turinio
analizavimui.
Susitarta del ugdytiniq
pasiekimq vertinimo
kriterijq.
Bendruomene palankiai
vertina ugdymo(si)
kokybg.

6.0 2016 m.

Kodas Tikslas

03
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2. Kurti ir pletoti
saugias
edukacines
aplinkas,
pritaikyti jas
informacinems
kornrrnikacinems
tecirnologijoms,

ivairiems
ugdymo(si)
metodams ir
btidams naudoti.

Nepakankamai i5plesta
informaciniq
komunikaciniq
technologijq
edukacine aplinka.

Mokyklos edukacine
aplinka veiksmingai
naudojam4 sudarytos
s4lygos tenkinti vaikq
ugdymo(si),
saviraiSkos poreikius,
laiduoja aukSq ugdymo
kokybg.

24,00 2017 m.

3. Skatinti
ZmogiSkqjq
iStekliq
tobulinimq ir jq
veiklos
vertinimE ir
isivertinim4.

Auk5tqji i5silavinim4
turi 9 i5 27 pedagogq.
20 pedagogrl igrjE
vyresniojo mokytojo
kvalifikacing
kategorij4, 3

pedagogai igijg
mokytojo metodininko
kvalifikacinE
kategorij4. 4
pedagogai neatestuoti.

100 %- igis
vyresniosios aukletoj os
kvalifikacing
kategorij4;
40 o/o -metodininko
kvalifikacing
kategorijq.
Neliks neatestuotq
pedagogq.

15,0 2015 m.

PRIEMONIU APRASYMAS

Pasiekimo
indikatorius

LC5

tl
por
eik
is
(tu
kst.
L9

Mie
sto
savi
val
dvb
0s

l05o

Priv
alios
l€5os,
aola/o
para
mos
!e5os,

1. Uidavinys. [gyvendinti ir koreguoti ugdymo(si) turini bendraujant su
mokyklos savivalda.

Mokyklos savivalda
aktyviai isitrauks i
ugdymo turinio
planavim4. Analizuos
ugdymo turinio
igyvendinimo

1. ftraukti
mokyklos
savivaldq i
ugdymo turinio
planavim4,

igyvendinimq ir
kot t:

2. r.eiksmingas
hcr.tlradarbiavim

nalini
o

biudl
eto
ItSos
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1. Saugios ir
t'unkcianalios
edukacinds
aplinkos kiirimas.

?. K;,rpirtri"i"
ra5tingumo Ziniq
taikymas
kasdieniniame
darbe.

1. Efektyvus
panaudojimas
pedagogq
intelektinig,
kiirybiniq
resursq, tikslingas
pasiskirstymas i
-dgi.r,,g
2. r,i *iksmingos
bendradarbia-

o sistemos
kiirimas tarp
Seimos ir lstaigos.

savivaldoje, grupiq
veikloje. Auga
vieningas poZi[ris i

3. Fasitelkiant
savivaldg,
projektq istaigoje
ir ui jos ribq
ktirimas ir
ip vendinimas.

Padeda analizuoti ir
sieti ugdymo(si)
turini su ivairiq
sridiq gyvenimo
praktika, realiomis
problemomis ir jq

ndimq paie5ka.

.2._ULdavinys: Kurti ir pl6toti saugias edukacines aplinkas, pritaikyti jas
informacin6ms komunikacincms technologijoms, lvairiems'ugOymo(si) metodams ir
bfldams naudoti.

20t6

2,00 1,oofsigyti naujq
Siuolaikiniq ugdymo
priemoniq
(informaciniq
komunikaciniq
technologijq
ivairiems ugdymo(si)
metodams ir b[dams
naudoti.

2017

Pedagogo igyta
kompiuterinio
raStingumo
kompetencija kelia jo
savarankiSkum4,
pledia profesini

3. UZdavinys:
isivertinim4.

Skatinti imogi5kqjq i5teklig tobulinimq ir jq veiklos vertinim4 ir

Pedagogas,
veikdamas kartu su
kolegq komanda,
tampa istaigos darbo
vertintoju ir jo
tobulintoju, jaudia
asmening atsakomybg
uZ veiklos rezultatus.
Tevai aktyviai
dalyvauia mok

m-la
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vimo sistemos
ktirimas tarp
Seimos ir
pedagogq.

II PROGRAMA' Vaikq fizines ir psichines sveikatos stiprinimas ir puoselejimas, kuriant ugdandiq,
prgrindines vaiko reikmes tenkinandi4 aplinkq.

savivaldoje, grupiq
veikloje. Atsiranda
tevq ir pedagogq
vieningas poZi0ris i
vaiko urgdyma(si

2' TIKSLAS - Stiprinti ir puoselOti vaikg fizing ir psiching sveikat4, kuriant
ugdaniiq, pagrindines vaiko reikmes tenkinantiq aptinkq. 

-

Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas IStekliq poreikiai
(tukst..LQ

1. T'obulinti
sveikatos
sfiprinimo
kok,lr9 darielio
bcrltiluomen6s
irrrpe.

Edukacine aplinka
sveikatos stiprinimui
yra silpnai irengta.
Vienoje saleje vyksta
ir meninio ugdymo(si)
ir sveikatos stiprinimo
veikla.

Edukacine aplinka
praturtinta
Siuolaikinemis
sveikatos stiprinimo
priemonemis.

[rengta atskira erdve
sveikai,.s stiprinimo
veiklai organizuoti.
Vieniriqas tevq,
pedagogq, specialistq
poZiDris ir veikla
pades siekti visuminio
sveikatos ugdymo.

2. Tobulinti ir
puosel6ti gerus
istaigos
bendruomends
nariq
tarpusavio
santykius.

Ugdant vaikq sveikat4
didZiausias demesys
sutelkiamas fizines
sveikatos ugdymui.
Psichologiniam,
emociniam ugdytinio
saugumui
nesuteikiama reikiama
svarba.
Tevai abejingi savo
vaikq netinkamam
elgesiui gamtoje,
kieme, patys nerodo
tinkamo pavyzdilio,
neugdo atsakomybes
uZ Svarios aplinkos
palaikym4 ir

3. F.rrmuoti
asmening
ekologing
atsakomybg,
i5ry5kinti
$r,n1 r' 

'15 aplinkos
i:. ir,r.rrgaus
sr eii<atos

Ugdytiniai ir visa
istaigos bendruomene
taps atsakinga uZ savo
ir kitq elgesi gamtoje.
Susiformuos
gebejimas vertinti
aplinkosaugos svarb4.
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4. Vienyti
pedagogq ir
t6v:q,'
'bendruomeng,

pl6sti partneriq
paie5k4 ugdant
vaikq
aplinkosaugos
igtidZius.

Pedagogq ir tevq
bendruomene neaktyvi
aplinkosaugos srityje.
Vaikai nepakankamai

igije ziniq
aplinkosaugE tema.
Dideja supandios
aplinkos uZterStumas.

Vaikai igis Ziniq
aplinkosaugos tema.

{staigoje irengti
atliekq r[Siavimo
konteineriai.
DarZelio bendruomene
dalyva.'rs
organizuojamuose
renginiuose, akcijose.

PRIEMONIU APRASYMAS

Pasiekimo
indikatorius

Atsak
inga
instit
ucija

L6S

rl

por
eik
is

(tu
kst.
Lt)

Mi
est
o

sav
iva
ldv
bts
te5

tondsi,
kita
uZsieni
o
valstybi
tl
p8r8m8

I' UZdavinys: Tobulinti sveikatos stiprinimo kokybg darZelio bendruomen6s
tarpe.

l. Sudaryti
sveikatos
stiprinimo
organizavimo
istaigoje darbo
Brupg, parengti ir
rykdyti veiklos
programQ.

Suburta darbo grupe
inicijuoja bendrq
sveikatos stiprinimo
veikl4. Sveikatos
stiprinimo
programos

igyvendinimas
padeda tobulinti
sveikatos stiprinimo
kokybg darZelio
bendruomenes

201() 5,00

2. Parengti ir
rivkdyti vaikq
sveikatingumo
prc,Hramq"

3. Praturtinti
edukacing
aplinkq
ugdymo(si)

Parengta ir patvirtinta
vaikq sveikatingumo
programa.

[staiga priimta i
sveikatos stiprinimo

2017

201 8[rengta atskira
edukacine erdve
vaikq fiziniam
aktyvumui tenkinti.

5,00

nalini
o

biudZ
eto
l05os

alios
It5os,

para
mos
lC5os.

m-la 1,00
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vaii<q sveikatos
stiplinimui.

2. UZdavinys: Tobulinti
tarpusavio santykius.

ir puoseleti gt'rus istaigos bendruomends narig

1. Sudaryta darbo
grupe istaigos
bendruomen6s
mikroklimato
i5tyrimui ir
priemoniq plano
sudarymas.

Atliktas
mikroklimato tyrimas
ir priemoniq plano
sudarymas pades
kurti ir puoseleti
gerus istaigos
bendruomenes nariq
tarpusavio santykius.

2015 m-la 3,5 2,0 1,5

2. Bendradarbia-
vimas su vaikq
teisiq apsaugos,
medicinos.
pedagoginds
psir:hologinds
tar'nybos
etscovais.

Partnerystes rySiai su
specialistais sudaro
galimybes gauti
reikiam4 informacij4
ir pagalb4 i5
specialistq, taikyti
ivairius emocinds ir
socialines paramos
vaikui ir jo tevams
bldus.

20r6 LlD,
PPT,
Vaikq
teisiq
apsau-
gos

tarnyba

0,5 0,5

3 Parengta
pedagogq ir kittl
specialistq
nuolatinio
informavimo ir
konsultavimo
sistema tdvr;
bendruomenei.

Suaugusieji sugeba
paZinti vaiko
iSgyvenimus,
emocines ir elgesio
problemas.

201+ m-1a 8,00 4,00 2,00 2,00

4. Konfliktq
prevencija ir jq
iveikimas taikant
ivairias meninds
rai5kos formas.

Vaikai perteikia savo
mintis, jausmus,

iSgyvenimus

ivairiomis menines
raiSkos priemondmis,
formomis, b[dais.

2017 m-la 8,0 6,00 2,00 7,0

5. zrkgvus
dall'rznYiarut
ake i3ose.

l'enginiuose
tokiuose kaip
"Tolerancijos
diena", "Diena be
paffiiu"

Bendruomene isilies i
akcijas, renginius,
kuriq metu
atliekamas
prevencinis darbas

201 8 m-la 8,00 4,00 8.00
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Uidavinys; Formuoti asmening ekologing
aplinkos ir Zmogaus sveikatos s4sa.i;rs.

atsakomybg, i5rySkinti Svarios
I

1. Svietdji5ka
veikla
pedagogams ir
tdvams ekologinio
ugdymo temomis.

Iniciatyvi, vieninga
tevq ir pedagogq
komanda aktyviai
dalyvauja ekologinio
ugdymo proceso
organizavime

istaigoje ir uZ jos
ribq.

20tt m-la 5,0 3,0 2.0

Z. PaZintiniq
iSvykq
organizavimas
ugdytiniams,
pedagogams

Plediasi ugdytiniq
akiratis, paZinimas
tolimesnes aplinkos,
gamtos sukurtq ir
7-rnoniq priZifrrimq ir
saugomq paminklq.
Formuojasi
vertybines nuostatos
graliai, tvarkingai
aplinkai, asmenines
atsakomybes
uZuomazgos.

2015 m-la 10,0 3,00 7,0

3. Renginiai
(akcijos, Sventds,
parodos,
projektai ir t.t.)
ekologinOmis
temomis.

Vieninga savo
poZifrriu, nuostatomis
istaigos
bendruomend,
aktyviai bendraujanti
ir bendradarbiaujanti

ivairiuose
ekologiniuose
renginiuose.

201'7 m-la 10,0 4,0 2,00 2,0

4. Uidavinys:
ugdant vaikq

1. f ,O.ur1,ti 
-lel,r;,ir.'gines veiklos 

Ir:rganizavimo 
I

istaigoje darbo 
I

grupg, parengti ir 
I

vykdyti veiklos 
Iprograrn4. 
I

Vienyti pedagogrt ir t6vq
aplinkosaugos igiidiius.

bendruomeng, pldsti partneriq paie5k4

m-la i,0Suburta darbo grupe
inicijuoja bendr4
ekologing SvietejiSkq
veikl4. Ekologines
piogramos

igyvendinimas
padeda pletoti ir
ilinti stebimos

2014 1,0
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aplinkos paZinimq,
Zmogaus vietq
gamtoje, jo poveiki
aplinkai.

2,Uimegzti
bendradarbiavim
o ry5ius su
aplinkosaugos
instituciiomis.

SusipaZista ir perima
miesto, respublikos ir
kitq Saliq
aplinkosaugos
patirti.

2016 m-la 5,0 2,0 3,0

3.Organizuoti
eco dienas,
akcijas, kitus
renginius miesto
ir Salies mastu
kartu su
partneriais,
istaigos
bendruomene,
kaimyninemis
ikimokyklin6mis
istaigomis.

Bendri renginiai
padeda perimti sveiko
ir saugaus elgesio
aplinkoje igudZiq
ugdymo patirti.

2016 m-la 3,0 1,00 2,0

III PROGRAMA. Kvalifikuotos ir pakankamos

tdvams uZtikrinimas.

pagalbos spec. poreikius turintiems vaikams, jq

UZdaviniai

i. ?';rkti
pedagogq, kitq
specialistrl
komandq, kuri
teiktq
kvalifikuot4
pagalbq spec.
poreikius
turintiems

kvalifi kuotq ir pakankama
ir jq teveliams

pagalb? spec. poreikius

Esamas rodiklis Planuoj amas rezultatas I5tekliq poreikiai
(tukst..Lt)

Planuojamas

igyvr:ndinimo
laikas

Sudaryta vaiko
geroves komisija,
kurios veiklE
reglamentuoj a teisiniai
aktai.
Ne visiems teikiama
logopedo ir psichologo
pagalba del etatq
stokos.

Vaiko geroves
komisijos darbas taps
efektin5lesniu.
Kvalifikuota
speciarrstq pagalba
bus teikama visiems
spec. poreikius
turintiems vaikams ir
jq tevams.

vaikams ir
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ttveliams.

2017

2017

2018

Z. Kurti ir
pl0toti gabiq ir
talentinq vaikg
atpaiinimo ir
ugdymo(si)
sistem4.

Daugeja vaikq, kuriq
gebejimai yra Zenkliai
auk5tesni. Tai rodo
atliekami vaiko
brandumo mokyklai
testai.
Gabiq ir talentingq
vaikq atpaZinimo ir
ugdymo sistema
neiSplesta.

Sukuria ir pletojama
gabiq ir talentingq
vaikq atpaZinimo ir
ugdymo(si) sistema.

1Ct,00

3.'I'obulinti
pedagogq ir 

lspecialistq 
I

gabiq ir 
Itale,,itingq 
I

vail. rl 
I

atpaitlnimo ir Iugdymo 
I

kompetenciias. I

Zema pedagogq
kompetencija
atpaZinimui ir
ugdymui gabiq ir
talentingq vaikq.

Pedagogai igaus Ziniq
ir gebejimq darbui su
gabiai ir talentingais
vaikais.

10,00

4. I'urtinti
gabiq ir
talentingq
vaikg
edukacing
aplinkq.

Edukacine aplinka
orientuojama i
vienodus gebejimus
turindius ugdytinius.

fstaigor: edukacine
aplinka apr[pinta
ugdymo(si)
priemonOmis,
skirtomis gabiq ir
talentingq vaiku
ugdymui(si).

37,00

PRIEMONIV APRASYMAS

Pasiekimo
indikatorius

L65
tl
por
eik
is
(t0
kst.
L0

Mie
sto
savi
val
dvb
ts
leSo

uZsieni | ,Zy,
o I para
valstybi j mos

l' Uidavinys: Telkti pedagogrt, kitrt specialistr; komand4, kuri teiktq kvalifikuotq
pagalbQ spec. poreikius turintiems vaikanis iriq tdveriams.

L. Nuolatind
Vaiko gerov6s
komisijos veikla.

Sudaryta Vaiko
geroves komisija
teikia kvalifikuotq

nalini
o
biudZ
eto
l05os

fondai, I a riios
kita I l,lsos
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poreikius turintiems
vaikams ir jq
teveliams.

2. Pedagog{, kitrl
specialistq
kometencijq
darbui su spec.
poreikius
turinCiais vaikais
tobulinimas

Organizuojami
seminarai, paskaitos
pedagogams,

specialistams

2016 m-la 15,0

0
10,00 5,00

I J. tr'edagogq,
I teikianiiu
I pagalb4 spec"

I poreikius

I turintiems

I ugrlvtiniams etatq
, Ciili''rimas.

Geba teikti
papildomE ugdymo
pagalb4 visiems
spec.poreikius
turintiems vaikams,
ugdyti itin gabius
vaikus.

20t7 m-la 70,0 70,00

2. Uildavinys: Kurti
sistemq.

ir plGtoti gabiq ir talentingq vaikq atpaiinimo ir ugdymo(si)

1. Vaikq
paiangos ir
pasiekimq

ivairiais amZiaus
tarpsniais
vertinimo
sistemos
sukiirimas.

reoagogal aktyviai
bendradarbiauja su
tevais vertindami
vaikq pasiekimus ir
juos skatindami.
Pasiekimq rezultatai
naudojami tikslingai
ir veiksmingai.

2016 m-la 1,0 1,0 1,0

2" Ugdymo
kolrybOs
vertinimo
rezultatq
inf,lrmavimo
fva r r<os

riitit.rinimas.

t-

Informacija apie
ugdymo kokybg gerai
Zinoma ir visierns
priimtina. Teikiama
laiku, yra esmine ir
etiSka.

20t5 m-1a 1,0 0,5 0,5

J. Uzdavinys:Tobulintigrup6spedagogui..'p..iu@qvaikq
,aZinimo ir ugdymo kompetenciias.ai

l.Sudaryti
s4lygas grupds
pedagogams ir
specialistams
kelti
kvalifikacij4
gabiq ir

Pedagogai ir
specialistai igis
Ziniq ir gebejimq
gabiq ir talentingq
vaikq atpaZinimui ir
ugdymui(si).

20tc m-la 5,00 3,00 :1,00
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talentingq vaikq
atpaiinimo ir

2. Kaupti
metoding
medZiag4 gabiq
ir talentingq
vaikq
atpaiinimo ir
ugdymo(si)
temomis.

Sukaupta
informafyvi
metodine medliaga
gabiq ir talentingq
vaikq atpaZinimui ir
ugdymui(si).

20r7 m-la

L
l.,Apriipinti
istaig4 gabiq ir
talentingq vaikq
ugdymui
skirtomis
ugdymo(si)

[staigos patalpose

irengtos erdves gabiq
ir talentingq vaikq
ugdymui(si).

2. Diegti
informaciniq
komunikaciniq
technologijrl
naujoves gabiq ir
talentingq vaikq
ugdymui(si).

fstaigoje materialine
baze praturtinta
naujausiomis
informacinemis
komunikacinemis
technologijomis(neSi
ojami kompiuteriai,
projektoriai ir kt.).
frengtos mini

2018 m-la 15,00 5,00

VI. PLAIIO STEBESENOS SISTEMA

Stebdsenos institucin6 struktiira

Strateginio plano stebesenai 2013 m. rugpj[dio 30 d. direktoriaus isakymu Nr. V- 30 sudaryta grupe:

Pirmininke - direktorius Irena Sdefanavidiene

Nariai:

mokykos tarybos pirmininkas Ona Kazeniene

vidaus audito grupes pirmininkas Rita Sturiene
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Plano igrvendinimo stebOsenos procesas

Strateginio mokyklos plano stebesena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.

Strateginio planavimo grupe posedZiauja du kartus per metus (sausio menesi vyksta praeitq metq
veiklos ataskaitos analizd). Strategini planq pristato bendruomenei visuotinio susirinkimo metu kart4
metuose' Tokiu budu bendruomend turi galimybg stebeti ir vertinti kaip igyvendinami strateginiai tikslai
ir teikti sillymus bei pageidavimus.

Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir ivertina, ar
tikslai ir programos, ar darbuotojai lvykde pavestus uZdavinius, ar vykdomq
efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus.

Pagrindinig planiniq rodiklig apskaita ir analiz6

igyvendinami strateginiai

programq priemonds yra

strateginio plano stebesenos grupe posedZiauja du kartus per metus. sausio men. vyksta praeitq metq
veiklos ataskaitos analize, kuri pateikiana darzelio bendruomenei visuotiniame susirinkime. Analizes
duomenys fiksuojami strateginio plano stebesenos grupes sudarytoje lenteleje (Zr. lentelg).

Strateginiq tikslq pasiekimo lygio analizO

Si forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui.

Eil. I Prioritetine
nr. I kryptis, tikslas

L__-

Strateginio planavimo grupe kiekvienq metq rudeni koreguoja lopselio-darZelio strategini plan4
ir teikia stebesenos grupei, kuri ii tvirtina ir planas yra pratgsiamas

Indikatoriq
apibreZimas

Indikatoriaus reikSmes

Plano koregavimas ir pratgsimas

. r'i
Buwsi
situaciia

Buvo
olanuoiama

Dabartine
situaciia
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I priedas

VARTOJAMV SAVOKU RETKSUEs

Strateginis valdymas - tai vadybine veikla, kuria yra numatomos organizacijos veiklos kryptys irtikslai, atspindintys jos veiklos aplinkoje vykstandius procerus, sukurii.m i organizacijos strateginiaiistekliai ar numatomi apsir[pinimo :aiq u-ug"i, pur",i!iu* a ir realizuojama strategija, geriausiai
ivertinanti veiklos aplinkybes-bei Siuos istekliu;.'struirlinio valdymo prlr.ru, sudarytas i5 dviejqsvarbiausiq etapq: strategijos rengimo ir realizavimo. Siq'etapq jungiamoji grandis - strategrnio planosuktirimas.

sfrrteginis planavimas - tai toks poziuris. i organizacijos ateiti, kada ji kuriama planuojant vidutinest-rukmes strategij4; lI..1o$ laikotarpi, per kuri,-galima manyti, mokykios veiklai strategiskai svarbiosisorines aplinkybes issilaikys stabilios.-Tai stratirinio valdymo dalis, kurios paskirtis - organizacijosap!inkos analizes pagrindu numagrti galimas veiklos kryptis, reikalingus isteklius ir veiklos budus.

Strateginis planas - tai dokumentas, atspindinu: strategijos rengimo etapq rezultatus ir strategijosrealizavimo esmg.

Filosofija - mokslas apie bendriausius, uliversaliausius principus ir desningumus, instrumentarijuskitiems mokslams, visq pirma humanitariniams ttaip taip iatematika - tiksliisiems mokslams).

Misija - mokyklos organizacijos paskirtis, atspinclinti mokyklos egzistavimo prasmg. Mokyklosformuluote turi buti u1lkali, tadiau ,,nipamesti" istatymais apibrlZtos palkirties. patariame'formuluoteje
panaudoti ne daugiau 50 ZodZiq

YYii.l - s4moningai apibendrintas supratimas ir suvokimas apie tai, kokia organizacija bus, kodel, kur irkaip ji veiks ateityje.

Strategija - veiklos pagrindinio tikslo nustatymas bei jo. siekiui reikalingq i5tekliq ir veil;i,.:; btdqsis;rmos parinkimas taip, kad galima btq'maksimaiiai pasinaudoti elamomis galimybemis beinlinrmizuoti pavojus.

strateginis tikslas - tai reiksmingas ir svarus rezt itatas, kuri reikia ar.numatoma pasiekti per apibreZtqlaikotarpi.

Molcyklos komanda - mokyklos organizacrjos vadovq ir pedagogq, kiq darbuotojq grupe, turintivisiems jiems priimtinE veiklos tikslE, gebanii jo siekti'bei'pasiiyminti ,eiklos partneryste.
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