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ĮVADAS 
 

 Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“ funkcionuoja ir vystosi nuolat dinamiškai kintančios 

aplinkos sąlygomis ir yra veikiama politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir 

kitų veiksnių. Jis yra susijęs su visais procesais, vykstančiais mikrorajone, mieste, valstybėje. 

 Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ strateginis planas 2018–2022 metams parengtas 

vadovaujantis: 

 Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis; 

 Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiu plėtros planu; 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308; 

 Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ 2013–2017 m. strateginio plano įgyvendinimo analize; 

 Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ bendruomenės ir darželio-mokyklos tarybos siūlymais ir 

rekomendacijomis; 

 Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. 

Įgyvendinant strateginio plano kryptis, bus organizuojamas tęstinis ikimokyklinis, priešmokyklinis ir 

pradinis ugdymas, tenkinant darželio-mokyklos bendruomenės narių poreikius. 

            Mokyklos strateginį planą rengė mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-

92 „Dėl darbo grupės strateginiam planui parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė (darželio-

mokyklos vadovai, mokytojai, tarybos nariai). Mokyklos strateginis planas parengtas laikantis 

viešumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. 

 

I. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

Darželio-mokyklos oficialusis pavadinimas – Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė”. 

Darželis-mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190022061. Darželio-mokyklos 

veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

departamentas. 

Darželio-mokyklos istorija: Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 

1968-04-12 sprendimu Nr. 208 įsteigtas 105-asis savaitinis sanatorinis lopšelis-darželis. Vilniaus 

miesto valdybos pirmininko 1992-08-27 potvarkiu Nr.1680V reorganizuotas į 105-ąjį darželį-

mokyklą. Vilniaus miesto tarybos pirmininko 1996-05-29 sprendimu Nr. 131 darželiui-mokyklai 

suteiktas pavadinimas „Saulutė”. Darželis-mokykla nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. priimdama vaikus, 

vadovaujasi komplektavimo tvarka numatyta Švietimo įstatyme ir teritoriniu principu. 

 Darželio-mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

 Darželio-mokyklos priklausomybė – savivaldybės įstaiga. 

 Darželio-mokyklos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė. 

 Darželio-mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba. 

 Darželio-mokyklos adresas – Miglos g. 1, LT-08101 Vilnius. 

 Švietimo įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, bendrojo ugdymo mokykla. 

 Švietimo įstaigos tipas – pradinė mokykla. 

 Darželio-mokyklos pagrindinė paskirtis – pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis. 
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 Mokymo kalba – rusų, lenkų. 

 Ugdymo forma – savaitinė, dieninė, mokymo namuose. 

 Teisinis statusas – juridinis asmuo, kodas 190022061. 

 Adresas – Miglos g. 1, LT-08001, Vilnius. 

 Telefonai – 852758480,  

 Elektroninis paštas – rastine@saulute.vilnius.lm.lt 

 El. puslapis – www.saulute.vilnius.lm.lt 

           Darželis-mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas 

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais. 

           Darželio-mokyklos veiklos sritis – švietimas. Vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir 

pradinis ugdymas. 

           Darželyje-mokykloje yra lopšelio grupės 1–3 metų vaikams, darželio grupės 3–5/6 metų 

vaikams, priešmokyklinio ugdymo grupės 5/6–7 metų vaikams bei pradinė 1–4 klasių mokykla. 

            Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“ sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių, rusų ir lenkų 

tautos kultūros pagrindus, papročius ir tradicijas.  

           Direktorė Anželika Selezniova (II vadybinė kategorija) vadovauja darželiui-mokyklai 7 

metus. Pedagoginio darbo stažas – 28 metai, vadybinio – 22 metai. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Stanislava Borovik (II vadybinė kategorija), turinti 21 metų 

vadybinio darbo patirtį (darželyje – mokykloje 16 metų). Pedagoginio darbo stažas – 37 metai. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Tatjana Timukaitė (III vadybinė kategorija), turinti 5 metų 

vadybinio darbo patirtį (darželyje- mokykloje – 5 metai). Pedagoginio darbo stažas – 28 metai. 

           1968 m. balandžio 12 d. Vilniaus Žvėryno mikrorajono vaizdingoje vietoje, šalia miško, 

duris atvėrė sanatorinis, visą parą dirbantis, vaikų darželis Nr. 105 (Vilniaus miesto darbo žmonių 

deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1968-04-12 sprendimas Nr. 208), skirtas vaikams, 

sergantiems viršutinių kvėpavimo takų ligomis. 

1992 m. šis darželis vienas pirmųjų Vilniuje buvo reorganizuotas į darželį-mokyklą 

(Vilniaus miesto valdybos pirmininko 1992-08-27 potvarkiu Nr. 1680V), neprarasdamas 

sanatorinės, visą parą dirbančios įstaigos statuso. 

1996 m. darželiui-mokyklai suteiktas vardas „Saulutė“ (Vilniaus miesto tarybos pirmininko 

1996-05-29 sprendimu Nr. 131). 

Nuo 2012m. rugsėjo 1 d. darželis-mokykla „Saulutė“ tapo Bendrojo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaiga, teikiančia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba. 

Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“ turi savo atributiką: vėliavą, herbą, himną, uniformą. 

Įstaigoje yra rašomas metraštis, kuriame fiksuojami svarbiausi ugdymo įstaigos veiklos momentai. 

Darželio-mokyklos veikla grindžiama aktyvia sistemos „vaikas–tėvai–pedagogai“ sąveika, 

kuri yra sėkmingo vaiko vystymosi sąlyga.  
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II. IŠORINĖ ANALIZĖ (PESTE MATRICA) 

 

Veiksniai Išorinė aplinka (seniūnija, savivaldybė) 

Galimybės Grėsmės 

Politiniai-

teisiniai 

1. Politiniai pokyčiai šalyje 

kelia naujus reikalavimus 

(priešmokyklinis ugdymas), 

tiek ugdymo švietimo 

sistemai, tiek visai 

visuomenei, tiek kiekvienam 

visuomenės nariui 

asmeniškai. 

 

1. Darželis-mokykla nespėja reaguoti į 

pokyčius. 

2. Valstybės vykdoma ugdymo turinio 

finansavimo politika neužtikrina 

mokymo(si) aplinkos vystymo. 

3. Dėl mažo klasių komplektų 

skaičiaus nėra galimybės 

mokytojams dalykininkams turėti 

pakankamą krūvį, todėl anglų 

kalbos, muzikos ir choreografijos 

mokytojai dirba ir kitose mokyklose.  

4. Visuomenėje menkstant pedagogo 

prestižui darželyje-mokykloje 

mažėja jaunų auklėtojų ir mokytojų 

skaičius ir didėja vyresniojo amžiaus 

auklėtojų ir mokytojų skaičius.  

5. Netolygiai pasiskirsto pradinių 

mokyklų, darželių-mokyklų, 

progimnazijų, gimnazijų teritorijų 

tinklas. 

Ekonominia

i 

1. ES struktūrinių fondų lėšos 

suteikė galimybių 

modernizuoti materialinę 

darželio-mokyklos bazę. 

2. Įgyvendinant renovaciją, kuri 

vyko 2016 m., pagerėjo 

darželio-mokyklos pastatų ir 

mokymosi aplinkų būklė. 

3. Vilnius savo ekonominiais 

rodikliais sparčiai lenkia kitus 

miestus. Miesto plotų 

užstatymas naujais 

gyvenamaisiais namais 

padidins mokinių skaičių 

darželyje-mokykloje. 

4. Darželio-mokyklos 

bendruomenės nariai skiria 

 2 % pajamų mokesčio dalį. 

5. Tėvai geranoriškai rems 

1. Darželio-mokyklos finansinė padėtis 

tik patenkinama. Nuolat trūksta 

biudžetinių lėšų aplinkos 

finansavimui. 

2. Didėjanti konkurencija tarp darželių, 

mokyklų: dalis auklėtojų, mokytojų 

gali netekti darbo. Dalis pedagogų 

dirba keliose įstaigose. 

3. Miesto mokytojų atlyginimas 

neproporcingas Vilniaus miesto 

ekonominiam išsivystymui. 
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darželio-mokyklos labdaros ir 

paramos fondą. 

6. Auga naujų namų statyba 

mūsų darželio-mokyklos 

aptarnaujamoje teritorijoje. 

Socialiniai – 

demografini

ai 

1. Miestui ekonomiškai augant 

didės gyventojų, auginančių 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, mokyklinio 

amžiaus vaikus skaičius. 

2. Savivaldybėse vykdomas 

socialinis darbas teikiant 

paramą socialiai remtinoms ir 

socialinės rizikos šeimoms. 

1. Gimstamumo mažėjimas ir 

emigracija sąlygoja mokinių 

skaičiaus mažėjimą bei paliktų 

globėjams vaikų skaičių. 

2. Didėja mokinių ekonominė-socialinė 

atskirtis, specialiųjų poreikių ir 

socialiai problemiškų mokinių 

skaičius. 

Technologin

iai 

1. Darželyje-mokykloje 

diegiamos naujos 

informacinės-komunikacinės 

technologijos. 

2. Auga mokytojų pasitikėjimas 

technologijų naudojimo 

srityje. Sudaromos galimybės 

tobulinti ir taikyti įgytas IKT 

kompetencijas. 

3. Darželyje-mokykloje 

naudojamas elektroninis 

dienynas. 

4. Naujų šiuolaikinių 

technologinių mokymo 

priemonių įsigijimas ir 

panaudojimas pagerina 

ugdymo(si) kokybę. 

1. Lėšų trūkumas riboja galimybę 

naudotis mokamomis virtualiomis 

informacinėmis sistemomis ir 

priemonėmis. 

2. Besaikis, netikslingas mokinių 

naudojimasis įvairiomis 

technologijomis didina socialinę 

atskirtį, mažina jų bendravimo 

įgūdžius ir skurdina kalbos kultūrą. 

3. Esama finansavimo sistema 

neužtikrina galimybės darželyje-

mokykloje atnaujinti IT bazės, 

prisiderinti prie sparčios 

technologijų kaitos. 

4. Mažai specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių naudoja jiems 

pritaikytas IT priemones. 

Edukaciniai 1. Vilnius – palanki edukacinė 

aplinka. 

2. Yra numatytos mokinio 

krepšelio lėšos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimui, 

mokinių edukacinėms 

išvykoms. 

3. Darželyje-mokykloje 

plėtojama neformaliojo 

ugdymo veikla praplečia 

formaliojo ugdymo ribas.  

1. Bendruosiuose ugdymo planuose 

numatyta per mažai neformaliajam 

ugdymui skiriamų valandų (mažai 

klasių komplektų – mažai valandų) 

2. Mokamos edukacinės programos 

riboja ugdymo(si) galimybes 

netradicinėse erdvėse. 
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III. VIDINĖ ANALIZĖ 

 

1. Organizacinė struktūra. 

 

Valdymo struktūra 

 Mokyklos administracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. direktorė patvirtino II vadybinę kvalifikacijos kategoriją. 

2014 m. atestuotos: 

 darželio pavaduotoja ugdymui (II vad. kvalif. kat.),  

 mokyklos pavaduotoja ugdymui  (III vad. kvalif. kat.). 

 

 

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: 

Darželio-mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus ( globėjus) ir 

pedagogus svarbiausiems įstaigos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Darželio-mokyklos tarybą 

sudaro 10 narių (5 pedagogai ir 5 ugdytinių tėvai) 

Darželio-mokyklos pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro 

direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui bei visi darželyje-mokykloje dirbantys pedagogai, 

švietimo pagalbos teikiantys specialistai, sveikatos priežiūros specialistas, bibliotekininkė.  

 

 

 

 

Vardas, pavardė Pareigybė Vadybinė kategorija 

Anželika Selezniova 

 

Direktorius II vadybinė kategorija 

Stanislava Borovik Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui (darželis) 

II vadybinė kategorija 

Tatjana Timukaitė Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui (mokykla) 

III vadybinė kategorija 
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2. Žmonių ištekliai 

2.1. Ugdytiniai 

 Ugdytinių skaičiaus kaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželis yra strategiškai palankioje vietoje. Vaikų skaičius per pastaruosius penkerius metus 

svyruoja nuo 180 iki 190 vaikų, tačiau išliko didesnis nei reikalauja higienos normos. Pagal 

statistinius 2013 m. rugsėjo 1 d. duomenis, darželį lankė 191 vaikas, 2014 m. – 184 vaikai, 2015 m. 

– 180 vaikų, 2016 m. – 185 vaikai. 2017 m. – darželį lanko 188 vaikai, kai projektinis įstaigos 

pajėgumas – 160 vaikų. 

Tenkinant paslaugų poreikį pilnai išpildytas pastato projektinis pajėgumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išanalizavus penkerių metų priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamiką: 

2013 m. – 1 priešmokyklinė grupė; 

2014 m. – 2 priešmokyklinės grupės; 

2015 m. ir 2016 m. – 3 priešmokyklinės grupės; 

2017 m. – 2 priešmokyklinės grupės; 

Priešmokyklinių grupių skaičius priklauso nuo tėvų, pageidaujančių savo vaikus leisti į mūsų 

darželį prašymų skaičiaus.  
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Išanalizavus penkerių metų mokinių skaičiaus mokykloje dinamiką: 

2013–2017 metais skaičius išaugo 62 proc.  

Tenkinant paslaugų poreikį mokykloje pilnai išpildytas pastato projektinis pajėgumas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ugdytinių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažėja ugdytinių, gyvenančių Vilniaus rajone kiekis. 
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 Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berniukų darželyje yra daugiau nei mergaičių. Pastebima, kad skirtumas mažėja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2015 metų mergaičių mokykloje mokosi daugiau nei berniukų. Galbūt tai nulėmė atėjusių į 

mokyklą būsimųjų pirmokų berniukų ir mergaičių santykis. 

 Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių 
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Vaikų skaičiaus svyravimas priklauso nuo: 

 Metų bėgyje išvykusių, atvykusių vaikų kiekio; 

 Ketvirtąją klasę baigusių mokinių skaičiaus; 

 Tėvų pateiktų prašymų priimti į mūsų įstaigą skaičiaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išanalizavus penkerių metų mokinių skaičiaus mokykloje dinamiką: 

2013 m. – daugiau nei 20 vaikų 1 klasėje; 

2014 m. – daugiau nei 20 vaikų 1, 2 klasėje; 

2015 m – daugiau nei 20 vaikų 1, 2, 3 klasėje; 

2016, 2017 m. – daugiau nei 20 vaikų 1–4 klasėse. 

 

 Specialiųjų poreikių vaikų kaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželyje-mokykloje dirba pagalbos specialistų komanda (psichologas, specialusis 

pedagogas, logopedai, mokytojo padėjėjas). Pritaikoma bendroji programa specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams, vykdoma žalingų įpročių prevencija, formuojami socialiniai įgūdžiai. Vaikų, 

kuriems reikia specialistų pagalbos, skaičius priklauso nuo atvykstančių į darželį-mokyklą 

specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičiaus. Vaikų, kuriems reikia specialiojo pedagogo 

pagalbos, skaičius beveik nesikeičia: 2014 m. – 12 vaikų, 2015 m. – 11 vaikų, 2016 m – 12 vaikų. 
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2017 metų rugsėjo 1 dienos duomenimis buvo 8 vaikai, kuriems psichologinė-pedagoginė tarnyba 

rekomendavo specialiojo pedagogo ir psichologo pagalbą. Tokių vaikų kiekio sumažėjimą lyginant 

su 2016 metais lėmė tai, kad 2 vaikai išvyko baigę 4 klasę, o tarp naujai į įstaigą atvykusių vaikų 

specialiųjų poreikių vaikų nebuvo. Vaikų, kuriems reikia logopedo pagalbos, skaičius kinta 

nežymiai: 91vaikas – 2014 m., 68 vaikai – 2015 m.., 80 vaikų – 2016 m. Vaikų, kuriems reikia 

psichologo pagalbos, skaičius beveik nesikeičia: jis svyruoja nuo 40 iki 35 vaikų.  

 

 Mokinių pasiekimai 

Vienas iš darželio-mokyklos veiklos prioritetų yra mokinių mokymosi motyvacijos 

stiprinimas. Todėl sistemingai analizuojami individualūs mokinių pasiekimai ir pažanga, 

aiškinamasi nesėkmių priežastys. Sukurtas „Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ pradinių klasių 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“ (2013 m. birželio 3 d. įsak. V-75). 

Mokyklos pasiekimų bei pažangos lygį patvirtina 2017 m. mokykloje organizuoto 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 klasės diagnostinio testo bei 4 klasės standartizuoto 

testo rezultatai.  

Mokinių rezultatų vidurkis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matematika Skaitymas Rašymas 

2 klasė 77,7  

(geriausias Lietuvoje 82,8) 

70,0  

(geriausias Lietuvoje 75,2) 

84,7 

(geriausias Lietuvoje 80,0) 
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Kiti mokinių pasiekimai. Pakankamai aukšti mokinių pasiekimai dalykinėse olimpiadose ir 

konkursuose.  

2015 m. – 2 vieta rusų kalbos olimpiadoje Vilniaus mieste; 

2015 m. – 2 vieta raiškiojo skaitymo konkurse Vilniaus mieste; 

2016 m. – 1 vieta angliškos dainos konkurse Vilniaus mieste; 

2016 m. – 1 vieta dailyraščio konkurse Vilniaus mieste ; 

2016 m. – 3 vieta diktanto konkurse Vilniaus mieste; 

2017 m. – 3 vieta raiškiojo skaitymo konkurse Vilniaus mieste; 

2017 m. – 3 vieta diktanto konkurse Vilniaus mieste; 

2017 m. – 3 vieta lietuvių kalbos olimpiadoje Vilniaus mieste. 

Išvados:  

1. Vaikų skaičius darželyje nuo 2013 m. svyruoja nuo 180–190 vaikų  

2. Mokyklos ugdytinių skaičius padidėjo dvigubai. Auga tėvų skaičius, kurie planuoja savo 

vaikus leisti į mūsų įstaigą.  

3. Mažėja ugdytinių, gyvenančių Vilniaus rajone kiekis. 

4. Darželyje yra daugiau berniukų, o mokykloje – mergaičių. Galime įžvelgti vaikų skaičiaus 

pagal lytį vienodėjimo tendenciją.  

5. Vaikų skaičius darželyje pagal amžių priklauso nuo tam tikrų amžiaus grupių vaikų 

skaičiaus. Mokykloje vaikų skaičius didėjo kiekvienoje klasėje.  

6. Specialiųjų poreikių vaikų skaičius kinta nežymiai.  

7. Pakankamai geri mokinių pasiekimai. 

 

2.2. Tėvai 

 Ugdytinių tėvų šeimyninė padėtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išanalizavus penkerių metų darželio ugdytinių tėvų šeimyninę padėtį: 

2013 m. – nepilnų šeimų skaičius – 7 proc. visų šeimų skaičiaus; 

 Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas 

4 klasė 60,5 (geriausias 

Lietuvoje 59,7) 

78,5 (geriausias 

Lietuvoje 60,7) 

66,4 (geriausias 

Lietuvoje 63,0) 

70,1 (geriausias 

Lietuvoje 57,0) 
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2014 m. – 9 proc. visų šeimų skaičiaus; 

2015 m. – 8 proc. visų šeimų skaičiaus; 

2016 m., 2017 m. – 2 proc. visų šeimų skaičiaus;  

Sumažėjo nepilnų ugdytinių tėvų šeimų skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išanalizavus penkerių metų mokyklos ugdytinių tėvų šeimyninę padėtį: 

2013 m. – nepilnų šeimų skaičius – 34 proc. visų šeimų skaičiaus; 

2014 m. – 21 proc. visų šeimų skaičiaus; 

2015 m. – 20 proc. visų šeimų skaičiaus; 

2016 m. – 13 proc. visų šeimų skaičiaus; 

2017 m. – 8 proc. visų šeimų skaičiaus; 

Žymiai sumažėjo nepilnų ugdytinių tėvų šeimų skaičius. 

 

2.3. Ugdytojai 

 Pedagogų išsilavinimas 
 

 Įgytas išsilavinimas 

Iš viso 

darbuotojų 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis 

Pedagogų, 

darbuotojų iš 

viso 

33 33 0 0 

Direktorius - 1 - - 

Direktoriaus 

pav. ugd. 

2 2   

Auklėtojas 18 18 0 0 

Mokytojas 9 9 0 0 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

1 1 - - 

Logopedas 2 2 - - 

Spec. 

pedagogas 

1 1 - - 

Psichologas 1 1 - - 

 

Visi pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą. 
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 Pedagogų kvalifikacinė kategorija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per penkerius metus pedagogų metodininkų skaičius išaugo daugiu nei du kartus bei sumažėjo 

auklėtojų ir mokytojų, turinčių mokytojo ir auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Darželyje-mokykloje 

dirba 36 pedagogai ir bibliotekininkas. 31 pedagogui ši darbovietė yra pagrindinė. Mokytojų kaita 

maža. Didėjant mokinių mokykloje skaičiui, natūraliai padidėjo mokytojų skaičius. 

Darželio-mokyklos vadovų politika – skatinti mokytojų asmeninį tobulėjimą ir siekti 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. 

Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ mokytojai kasmet atlieka mokslo metų veiklos 

savianalizę. Išnagrinėja savo veiklos tobulintinas sritis, numato ir kvalifikacinius renginius, 

kuriuose galėtų pagilinti savo žinias ar įgyti naujų savo veiklai reikalingų kompetencijų. Mokytojai 

tobulina savo kvalifikaciją vidutiniškai 2 dienas per metus.Kvalifikaciją kelia ne tik Vilniaus 

miesto, bet šalies bei užsienio institucijų organizuojamuose kursuose, seminaruose. 

 Pedagogų darbo stažas 

 

73 proc. pedagogų turi 15 metų ar didesnį darbo stažą; 

9 proc. pedagogų – nuo 10 iki 15 metų darbo stažą; 

18 proc. – nuo 4 iki 10 metų darbo stažą; 

3 proc. – iki 4 metų darbo stažą. 

 Pedagogų amžius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 6 3 24 
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Dauguma mokytojų turi didelę pedagoginio darbo patirtį. Jų pedagoginio darbo stažas yra 

daugiau nei 15 metų. Pastaruoju metu į darželį-mokyklą dirbti ateina jaunų pedagogų.  

Išvados: 

1. Visų darželyje-mokykloje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus; dvigubai 

padidėjo mokytojų turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją skaičius. 

2. Dauguma pedagogų turi 15metų ir didesnę pedagoginio darbo patirtį. 

3. Vidutinis pedagogų amžius – 52 metai. Nors kolektyve nemažai jaunų darbuotojų, 

pedagogų kolektyvas sensta. 

Aplinkos analizė. 

Darželyje-mokykloje įrengti lietuvių kalbos, anglų, dailės kabinetai, logopedo, psichologo, 

slaugytojos kabinetai, muzikos ir sporto salės. 

Darželis-mokykla turi biblioteką. Knygų fondą sudaro: 

 vadovėliai – 2057 egzemplioriai; 

 grožinė literatūra – 1024 knygų. 

Nuolat yra kuriamos ir turtinamos mokyklos edukacinės aplinkos: visose darželio grupėse, 

mokyklos klasėse ir kabinetuose yra prie interneto prijungti kompiuteriai, spausdintuvai, kiekviena 

klasė ir trys darželio grupės aprūpintos interaktyviosiomis lentomis. Iš viso darželyje-mokykloje yra 

25 kompiuteriai, 7 interaktyvios lentos, 1 interaktyvus stalas. 

Didelis dėmesys skiriamas mokinių sveikatos stiprinimo programoms. Įstaiga įsikūrusi 

Žvėryno mikrorajone. Darželį-mokyklą supa miškas. Darželio–mokyklos teritorija yra pritaikyta 

kiekvienai ugdytinių amžiaus grupei. Šiltuoju metų laiku visi sporto užsiėmimai ir renginiai vyksta 

lauke. 1, 4 klasių mokiniams pagal ugdymo planą 1 savaitinė pamoka skiriama šokiui. 

2017 m. pagal projektą „Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ pastato atnaujinimas 

(modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ darželyje-mokykloje 

suremontuotos sporto ir muzikos salės, pakeistos grindys, įrengta pastato vėdinimo rekuperacinė 

sistema. 

Darželio-mokyklos biudžetą sudaro mokinio krepšelio lėšos, aplinkos lėšos, 2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos. Nuo 2011 m. darželyje-mokykloje veikia labdaros ir paramos fondas. Darželio- 

Darželio-mokyklos biudžetą sudaro mokinio krepšelio lėšos, aplinkos lėšos, 2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos. Nuo 2011 m. darželyje-mokykloje veikia labdaros ir paramos fondas. Darželio-

mokyklos lėšų panaudojimo tvarką reglamentuoja teisiniai aktai ir darželio-mokyklos tarybos 

patvirtinta tvarka. 

Darželis-mokykla yra atvira miesto visuomenei, bendradarbiauja su įvairomis institucijomis. 

Darželio-mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungia į šių institucijų organizuojamus projektus, 

renginius, šventes, akcijas, parodas. Darželis-mokykla palaiko ilgalaikius partnerystės ryšius su 

Vilniaus miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamentu, Vaikų teisių apsaugos 

tarnyba, Nepilnamečių reikalų tarnyba, pedagogine-psichologine tarnyba, Vilniaus policijos 

komisariato Žvėryno skyriaus vaikų ir jaunimo teisės pažeidimų ir prevencijos grupe, 

progimnazijomis, gimnazijomis, pradinėmis mokyklomis, darželiais, Lietuvos edukologijos 

universitetu, Vilniaus kolegija. 

Darželyje-mokykloje skatinama pozityvi lyderystė. Darželyje-mokykloje veikiančios 

savivaldos institucijos (darželio-mokyklos taryba, mokytojų taryba, metodinės grupės) dalyvauja 
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sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus darželio-mokyklos 

bendruomenės veiklos klausimus. 

Dalykų ugdymo turinio, programų bei ilgalaikių planų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo 

ir įsivertinimo tobulinimo klausimai svarstomi metodinėse grupėse. 

Darželio-mokyklos veikla, aktualūs ugdymo klausimai sistemingai analizuojami darželio-

mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, direkciniuose, 

metodinių grupių pasitarimuose, tėvų susirinkimuose. 

Darželio-mokyklos veikla planuojama. Atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus, nustatant 

prioritetines sritis, apibrėžiant laukiamų rezultatų rodiklius ir jų vertinimo kriterijus bei siekiant 

įgyvendinti strateginius tikslus ir uždavinius, kasmet rengiamas metinis veiklos planas. 

Siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, sudaromos sąlygos mokytis individualiu 

tempu, gilinti, plėsti žinias ar išlyginti spragas. 

Kasmet rengiamas socialinis darželio-mokyklos pasas rodo, kad sumažėjo vaikų, turinčių 

įvairių socialinių problemų, skaičius. 

Specialiųjų poreikių turintiems vaikams pagalbą teikia psichologas, spec. pedagogas, 

logopedės. Socialiai remtiniems vaikams nuolat skiriamas dėmesys ir pagalba: skiriamas 

nemokamas maitinimas, teikiama pedagoginė pagalba. 

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖ 

 

 

Tikslas 1.      

 

Ugdymo ir mokymosi kokybės tobulinimas. 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas 

Uždavinys 1 

Tobulinti 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą. 

 

Kiekvienai pamokai suformuluotas ir 

paskelbtas uždavinys, atspindintis 

mokymosi veiklas, sąlygas ir 

pamatuojamą rezultatą, pagerins 

pamokos kokybę ir mokinių 

motyvaciją. 

 

 

Mokytojos pradėjo aktyviai taikyti 

probleminio mokymo(-si) metodą, 

kuris lemia geresnį mokinių 

savarankiško pažinimo, kūrybiškumo ir 

aktyvumo kompetencijų ir gebėjimų 

formavimąsi. 

Tai galėjome matyti stebėdami atviras 

pamokas. Visi pedagogai taikė šį 

metodą ugdomajame procese, 

dažniausiai per matematikos ir pasaulio 

pažinimo pamokas. 

Uždavinys 2 

Didinti 

ugdymo 

turinio ir 

formų 

pasirinkimo 

galimybes. 

 

Užsiėmimuose ir pamokose vyrauja 

aktyvūs ir netradiciniai mokymo(si) 

metodai, frontalinis aiškinimas užima ne 

daugiau kaip 20 proc. viso laiko. Žinių 

ir gebėjimų lavinimą papildo 

kompetencijų lavinimas, vienu metu gali 

būti taikomos įvairios ugdymo formos 

skirtingiems vaikams. 

Mokiniai buvo skatinami naudoti 

žinomus klaidų taisymo būdus, o 

pedagogai – mokyti naujų ir aiškių 

klaidų taisymo būdų. Patobulinta jau 

parengta atmintinė mokiniams „Kaip 

taisyti klaidas“. 

Pakoreguota kontrolinių darbų analizės 

forma. 

Pedagogai skatinami daugiau dėmesio 

skirti metodų, uždavinių 

diferencijavimui, kad skirtingas 

galimybes turintys mokiniai (vaikai) 
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galėtų pasiekti maksimalius (pagal savo 

galimybes) rezultatus. 

Uždavinys 3 

Užtikrinti 

pažangos 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

vieningą 

tvarką. 

 

Sukaupta informacija apie pažangą 

(pagal aiškias suvienodintas  formas) 

naudojama planuojant mokinių ugdymą. 

Pamatuojami aiškūs pasiekimai kelia 

ugdytinių motyvaciją, skatina tobulėti. 

Buvo patobulinta vieninga vertinimo 

sistema, bet mokslo metams įpusėjus 

(nuo 2016 m. sausio 1 d.) mokykla 

pradėjo naudoti elektroninį dienyną, 

todėl dar kartą teko keisti mokinių 

pasiekimų vertinimo sistemą. 

Uždavinys 4 

Tobulinti 

pedagogų 

profesinę 

kompetenciją 

organizuojant 

metodinę 

veiklą 

darželyje, 

mokykloje. 

Auklėtojai ir mokytojai, aktyviai 

įsitraukdami į mokymosi proceso 

gerinimą, įgyja teorinių žinių ir 

efektyviai taiko jas praktikoje. 

Užsiėmimuose ir pamokose atsiradę 

nauji mokymo metodai ir priemonės 

padės geriau išdėstyti mokomąją 

medžiagą ir labiau sudominti vaikus bei 

mokinius. 

Parengti metodinių grupių (darželio ir 

mokyklos) veiklos planai. Sudaryta 

pedagogų Atestacijos programa iki 

2018 metų. 

Pedagogai kvalifikaciją tobulino 

dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose, kursuose, mokymuose, 

konferencijose. Pedagogai 5,5 dienas 

per metus tobulino kvalifikaciją ir savo 

kompetenciją kursuose. 

Pedagogai savarankiškai (savišvietos 

būdu) tobulino savo teorines žinias 

pedagogikos, psichologijos bei ugdymo 

metodikos srityse. 

Dalijosi gerąja darbo patirtimi įstaigoje, 

vesdami atviras pamokas, veiklas, 

kviesdami ne tik kolegas, bet ir vaikų 

tėvus. 

Visi pedagogai savo darbe naudoja 

informacinių ir komunikacinių 

technologijų priemones, pradinių klasių 

mokytojos naudojasi  interaktyviąja 

lenta. 

Buvo sudarytos sąlygos pedagogams 

persikvalifikuoti (įgyti reikalingą 

pedagoginę kvalifikaciją). Viena iš 

auklėtojų tapo studente. 

Aktyviai dalyvauta Vilniaus 

miesto  ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų  metodinio būrelio „Versmė“ 

veikloje. 

Tikslas 2.      Neformaliojo švietimo tobulinimas. 

 

Uždavinys 1 

Praplėsti 

neformaliojo 

švietimo 

paslaugų 

spektrą. 

Darželis-mokykla galės pasiūlyti savo 

ugdytiniams iki 8-ių papildomos veiklos 

būrelių. 

Darželyje-mokykloje veikia būreliai: 

 Anglų kalba „First Step”; 

 Šokio studija „Boom kids”; 

 Vokalinio dainavimo būrelis. 

 

Tikslas 3.      Mokyklos veiklos planavimo tobulinimas. 
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Uždavinys 1 

Užtikrinti 

veiksmingą 

mokyklos 

veiklos 

įsivertinimą. 

Darželio-mokyklos bendruomenė 

reguliariai atliekamą įsivertinimą 

suvokia kaip naudingą pagalbinę 

priemonę, kuria remiamasi sudarant visų 

tipų planus savarankiškoje, atsakingoje 

ir besimokančioje įstaigoje kiekvienais 

metais. 

Sukurta nauja įstaigos įsivertinimo 

grupė. Parinkti nauji instrumentai 

(prisijungiama prie IQES programos, 

įvertinti jos  privalumai atliekant 

įstaigos įsivertinimą).  

Paruošti plačiojo audito instrumentai, 

planai ir grafikai; kiekvienais metais 

atliekamas platusis įvertinimas, 

apdorojamas, jo rezultatai pristatomi 

bendruomenei.  

Atliekamas ir giluminis tobulintinos 

srities auditas, įvertinami jo rezultatai,  

įstaiga pradėjo tobulinti silpnosios 

srities veiklas. 

Uždavinys 2 

Užtikrinti 

planų kokybę 

ir dermę. 

Sklandžiai veikiantis mokyklos planų 

sistemos tinklas. Kiekvieno lygmens 

mokyklos planas padeda sudaryti ir 

realizuoti kitus planus pagal sudaryta 

hierarchiją. 

Kasmet sudaromi darželio-mokyklos 

Metinės veiklos planai, remiantis 

Strateginiame plane nurodytais tikslais. 

Planai patvirtinami ir darželio-

mokyklos bendruomenė supažindinama  

su vieningomis planų struktūrinėmis 

dalimis ir formomis. 

Remiantis Strateginiame ir Metiniame 

plane nurodytais tikslais, sudaryti šie 

planai: 

 Ugdymo planas; 

 Mokytojų tarybos posėdžių 

planas;  

 Renginių planas; 

 Vaiko gerovės komisijos 

planas; 

 Metodinės grupės planai; 

 Ugdymo proceso priežiūros 

planai. 

 

Tikslas 4.      Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos tobulinimas. 

Uždavinys 1 

Toliau tvarkyti 

darželio-

mokyklos 

pastatą ir 

teritoriją. 

Renovuotas darželio-mokyklos pastatas, 

naujai aptverta teritorija, kurioje 

įrengtos estetiškai atrodančios, 

edukacinę bei lavinamąją vertę turinčios 

žaidimo ir sporto aikštelės. 

Darželio-mokyklos teritorija aptverta 

tvora, atitinkančia saugumo 

reikalavimus; įrengta saugos 

elektroninė sistema.  

Įrengtos žaidimo aikštelės (įsigyta 15 

žaidimų kompleksų). 

 
 

Uždavinys 2 

Turtinti pastato 

dizaino 

patrauklumą ir 

funkcionalumą. 

Kiekviena renovuota, modernizuota ir 

naujai įrengta patalpa didina įstaigos 

sklandų funkcionavimą, patrauklumą 

vaikų tėvams ir darbuotojams, užtikrina 

saugią  ir įgalinančią aplinką. 

Mokyklos korpuse įrengtas žaidimų 

kambarys, aktų salėje pakeisti vidiniai 

langai. 

Renovuotos laiptinės. 

Pakeista grindų danga II darželio-



20 

 

mokyklos aukšte. 

Įrengti lietuvių ir anglų kalbos 

kabinetai, dailės ir technologijų 

kabinetas. 

Renovuotas pastatas. 

Modernizuota virtuvė ir skalbykla. 

Uždavinys 3 

Kurti 

technologiškai 

turtingą 

aplinką. 

 

 Į ugdymo turinį integruota (25% 

pamokos laiko) technologijomis 

grindžiama veikla dominuoja prieš 

tradicinę „lentos ir kreidos“ aplinką, 

mokiniai noriai ir aktyviai dalyvauja 

ugdymo veiklose. 

Įsigyta  ir kiekvienoje grupėje įrengta: 

spausdintuvai, kompiuteriai, 7 

interaktyviosios lentos, interaktyvus 

stalas, projektoriai. 

 

IV. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ IR STRATEGINĖS IŠVADOS 

(VIDINĖS) 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Renovuotas darželio-mokyklos pastatas. 

2. Pakankamai aukštos kvalifikacijos 

mokytojai. 

3. Puikus mokyklos psichologės darbas. 

4. Visi kabinetai aprūpinti IKT. 

5. Projektų savaitės. 

6. Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas. 

7. Nuolat kuriama jauki išorinė aplinka. 

8. Įvairiapusis neformalusis ugdymas. 

9. Vokalinio dainavimo ir šokių kolektyvas 

„Saulutė“. 

10. Kultūringas techninis personalas. 

1. Pagalbos mokiniui specialistų etatų trūkumas. 

2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio 

ugdymo pakopos mokytojų 

bendradarbiavimas. 

3. Mokymo(si) turinio aktualizavimas 

intensyvinant interaktyviųjų metodų taikymą 

pamokoje. 

4. Mokymo(si) diferencijavimas tenkinant 

skirtingus mokinių mokymosi poreikius 

pamokoje. 

5. Nevisiškai išnaudotas tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas. 

Galimybės Grėsmės 

1. Skelbiami IKT panaudojimo projektų 

konkursai sudaro sąlygas mokytojų 

kvalifikacijai kelti ir spręsti IKT bazės 

plėtros problemas. 

2. ES atveria galimybę naudotis Europos 

fondų paramos programomis. 

3. Mokinio krepšelio lėšos, skirtos 

mokytojų kvalifikacijai kelti, leidžia 

darželiui-mokyklai kurti veiksmingą 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir 

palaikymo sistemą, susijusią su visais 

iššūkiais dabartinei mokyklai ir su pačios 

darželio-mokyklos uždavinių 

įgyvendinimu. 

1. Dažnėjantys visuomenės neigiami reiškiniai, 

didėjantis vaikus auginančių socialinės rizikos 

šeimų skaičius didina vaikų, turinčių problemų, 

gyvenančių socialinėje atskirtyje, skaičių. 

2. Ryškėja dideli skirtumai finansuojant skirtingo 

tipo mokyklas, o savivaldybės lėšos, skirtos 

švietimui, neužtikrina švietimo įstaigų 

funkcionavimo. 

3. Savivaldybės vykdoma Vilniaus mokyklų tinklo 

pertvarka, mokinių srautų reguliavimas neturint 

aiškių, skaidrių  ir visoms ugdymo įstaigoms 

vienodai taikomų grupių, klasių komplektavimo 

kriterijų kelia grėsmę darželio-mokyklos 

vystymuisi. 
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2017 m. kovo 20 d. atliktas darželio-mokyklos platusis įsivertinimas pagal „Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką“ (2016) 

„IQES online Lietuva“ instrumentais. 

 

DARŽELIO-MOKYKLOS „PLAČIOJO“ ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ 

APIBENDRINIMAS (2017) 

 

STIPRIOSIOS VEIKLOS SRITYS TOBULINTOS VEIKLOS SRITYS 

I sritis. REZULTATAI 

Tema  

1.2. Pasiekimai ir pažanga 

Rodiklis 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

 

3,8 

Tema 

1.1. Asmenybės branda 

 Rodiklis 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 

 

2,7 

II sritis. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS 

Tema 

2.1. Ugdymo(si) planavimas  

Rodiklis 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai 

 

3,7 

Tema 

2.2. Vadovavimas mokymuisi  

Rodiklis 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas 

 

3,2 

III sritis. UGDYMO(SI) APLINKOS 

Tema 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

Rodiklis 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 

 

3,9 

Tema  

3.2. Mokymasis be sienų 

Rodiklis 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 

 

2,9 

IV sritis. LYDERYSTĖ IR VADYBA 

Tema 

4.3. Asmeninis meistriškumas  

Rodiklis 

4.3.1. Kompetencija 

 

3,8 

Tema  

4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis 

Rodiklis 

4.2.1. Veikimas kartu 

 

3,1 

 

 

 

 

V. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

 Reikėtų skatinti lyderystės plėtojimą dalyvaujant įvairiuose projektuose bei darbo grupėse. 

 Kompetentingus bendruomenės narius skatinti dalyvauti projektuose ir išnaudoti kitus 

finansavimo šaltinius siekiant darželio-mokyklos erdves pritaikyti įvairių amžiaus grupių, klasių 

ugdytinių poreikiams tenkinti, sveikai gyvensenai formuoti bei šiuolaikinei mokymosi aplinkai 

sukurti. 

 Stiprinti kiekvienos grupės ir klasės tėvų, mokytojų, administracijos bendradarbiavimą 

kuriant naujas bei išlaikant ir puoselėjant jau sukurtas tradicijas. 
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VI. DARŽELIO-MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Vizija 

 

 Vilniaus darželis-mokykla ,,Saulutė“ – moderni, besimokanti ir bendradarbiaujanti 

bendruomenė, kurioje kiekvienas atpažintų ir lavintų intelektinius, kūrybinius gebėjimus saugioje ir 

sveikoje aplinkoje. 

 

Misija 

 

          Auklėtojams, mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei glaudžiai bendradarbiaujant 

teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį išsilavinimą, ugdyti dorą, išsilavinusią, 

tolerantišką, kūrybišką asmenybę, gebančią sėkmingi gyventi sparčiai besikeičiančioje 

visuomenėje. 

 

 

Prioritetinės sritys 

 

1. Saugus, sėkmingas ir sveikas vaikas. 

1.1.    Skatinti kiekvieno ugdytinio asmenybės ūgtį. 

1.2. Sukurti saugią darželio-mokyklos aplinką. 

1.3. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

1.4. Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią ugdytinių saugumą. 

2. Ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas. 

2.1. Siekti tikslingo, lankstaus, partneriško ir „įvairaus įvairiems“  ugdymo(si). 

2.2. Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 

2.3. Didinti ir plėtoti vadovų, auklėtojų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

kompetencijas. 

3. Kultūringa ir atvira kaitai mokykla. 

3.1. Efektyvinti darželio-mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

3.2. Plėtoti partnerystę. 

3.3. Puoselėti senąsias ir kurti naujas darželio-mokyklos tradicijas. 

3.4. Siekti sąmoningos darželio-mokyklos įsivertinimo ir vertinimo kultūros. 
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VII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMО PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Tikslas 1.    SAUGUS, SĖKMINGAS IR SVEIKAS VAIKAS.  

 

Uždavinys 1.  Skatinti kiekvieno ugdytinio asmenybės ūgtį. 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Sukurta ir diegiama skatinimo programa 

„AŠ NEPRITARIU PATYČIOMS”. 

1-4 klasėse  

2018-2022 

 

 

 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos 

Sukurta programa skatins 80 proc.  mokinių 

kultūringai elgtis. 

Veiklų, skatinančių draugiškumą, 

toleranciją ir pagarbą vienų kitiems, 

organizavimas. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos 

Organizuojami ir vykdomi renginiai (per 

metus): 1 projektas, 1 viktorina, 1 sporto 

šventė, 1 konkursas kiekvienoje 

klasėje/grupėje, 3 pamokos/veiklos  

netradicinėse erdvėse, 2 išvykos − skatins 

ugdytinių draugiškumą, toleranciją. Grupėse 

bei klasėse nebus nepritapusių vaikų. 

Savalaikis mokinio individualiųjų ugdymosi 

poreikių nustatymas. 

2018-2022 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai,  

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos 

 

Laiku nustatomi ugdytinių poreikiai. 

Tolesnio ugdytinių mokymosi sėkmės 

stebėjimas ir analizė, pereinant iš 

ikimokyklinės į priešmokyklinę ir iš 

priešmokyklinės pakopos į pradinio ugdymo 

pakopą. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai,   

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

80 proc. ugdytinių tėvų adaptaciją laikys 

sėkminga.  

Pilietiškumo ugdymo veiklų organizavimas. 2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Pilietiškumą ugdančių renginių darželyje-

mokykloje įvairovė (ne mažiau kaip 3 per 

metus). 

Kalendorinių ir valstybinių švenčių 

minėjimas (5 per metus). 
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Uždavinys 2.  Sukurti saugią darželio-mokyklos aplinką. 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Rytinio (prieš pamokas) mokinių užimtumo  

programų sukūrimas ir įgyvendinimas. 

 

2018-2022 

 

 

 

 

 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai,   

Pagalbos mokiniui 

specialistai  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Sukurtos efektyvios mokinių rytinio 

užimtumo programos, kurios įgyvendinamos 

prieš pamokas vykdant įvairias veiklas 

mokiniams: 

 sportinė veikla (rytinė mankšta, 

estafetės) pirmadieniais, 

trečiadieniais, penktadieniais; 

 „Knygų teatras“ antradieniais, 

ketvirtadieniais. 

Sensorinio kambario įrengimas. 

 

2018-2020 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Įrengtas sensorinis kambarys. 

„Žaliosios palangės” darželyje ir „Žaliosios 

klasės” mokykloje įrengimas, darželio-

mokyklos išorinės aplinkos želdinių ir 

gėlynų sukūrimas bei puoselėjimas. 

2018-2019 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Sukurtos mokymo priemonės; 1 veikla 

darželyje ir 2-3 pamokos mokykloje 

vedamos darželio-mokyklos aplinkoje.  

Nuolatinė projektų bei konkursų paieška ir 

dalyvavimas juose. 

2018-2022 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Metodinė taryba 

Intelektiniai 

resursai, 

projektų lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Įgyvendinti 2 konkursai per 5 metus. 
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Uždavinys 3.  Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos 

skatinimo renginiai (akcijos, programos, 

projektai). 

 

2018-2022 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai,  

Pagalbos mokiniui 

specialistai,  

Sveikatos priežiūros 

specialistas  

 

Mokinio 

krepšelio lėšos,   

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos, 2 proc. 

pajamų 

mokesčio lėšos 

Darželyje-mokykloje  vyksta sveikatos 

stiprinimo ir sveikos gyvensenos skatinimo 

renginiai: 

 „Aktyvių pertraukų” organizavimas 

mokykloje. 

 

 

Paskaitos, viktorinos, kiti renginiai, skirti 

sveikai gyvensenai puoselėti. 

 

2018-2022 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai,   

Pagalbos mokiniui 

specialistai,  

Sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos,   

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos, 2 proc. 

pajamų 

mokesčio lėšos 

Darželyje-mokykloje sistemingai vyksta 

sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos 

skatinimo renginiai.  

 Sveikos mitybos diena; 

 „Vaisių ir daržovių fiesta“; 

 „Vyk negalavimus šalin ir išmok būti 

sveikas!“; 

 „Tinkamas dienos režimas – vienas 

iš svarbiausių sveikos gyvensenos 

elementų“. 

Higienos įgūdžių ugdymas.  

 

2018-2022 

 

Darželio-mokyklos 

sveikatos priežiūros 

specialistas, 

pedagogai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos,   

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos, 2 proc. 

pajamų 

mokesčio lėšos 

Per mokslo metus rengiamos 3 klasės 

valandėlės mokykloje, 2 sveikatos priežiūros 

specialistės užsiėmimai su darželinukais. 

 

Išvykų, Sporto dienų organizavimas. 2018-2022 

 

Darželio-mokyklos 

sveikatos priežiūros 

specialistas, 

pedagogai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos,   

Labdaros ir 

paramos fondo 

Bendradarbiaudami darželio-mokyklos 

pedagogai organizuoja ir vykdo išvykas į 

Vilniaus miesto renginius, kitas mokslo 

įstaigas, kur vyksta edukaciniai renginiai. Per 

metus auklėtojai bei mokytojai organizuoja 
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lėšos, 2 proc. 

pajamų 

mokesčio lėšos 

ugdytiniams ne mažiau kaip 2-3 išvykas. 

Bendradarbiavimas ir bendravimas su 

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuru 

ir kitų sveikatos institucijų priežiūros 

specialistais. 

 

2018-2022 

 

Darželio-mokyklos 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Per mokslo metus darželyje-mokykloje 

organizuojami 1-2 renginiai kiekvieno 

koncentro ugdytiniams. 

 

Uždavinys 4.  Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią ugdytinių saugumą. 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Tyrimai apie smurto, patyčių, žalingų 

įpročių paplitimą darželyje-mokykloje. 

           

           

 

 

2018, 

2020,2022 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai,   

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Kas antri metai atliekami 1-2 tyrimai.  

Pamokų (mokykla), įstaigos (darželis) 

lankomumo situacijos tyrimas ir analizė. 

 

 

2018-2022 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

pedagogai,  

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

20 proc. sumažės tėvų pateisinamų pamokų 

ir 10 proc. mokinių vėlavimų.   

Vientisos, kokybiškos ir savalaikės 

socialinės-psichologinės-pedagoginės 

pagalbos mokiniui ir jo tėvams (globėjams) 

teikimas. 

 

2018-2022 

 

Darželio-mokyklos 

vadovai, 

pedagogai,   

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

80 proc. tėvų, mokytojų, auklėtojų gerai 

vertina darbą. 

Efektyvi VGK veikla. 2018-2022 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

80 proc. tėvų, mokytojų, auklėtojų gerai 

vertina pagalbą. 

Išorinių prevencinių programų paieška ir 2018-2022 Darželio-mokyklos Mokinio Darželyje-mokykloje kasmet įgyvendinamos 
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įgyvendinimas.  vadovai, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai,  

tėvai 

 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos,   

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos, 2 proc. 

pajamų 

mokesčio lėšos 

prevencinės programos. 

Darželio-mokyklos dalyvavimas išorės 

prevenciniuose renginiuose.  

2018-2022 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Socialinių 

partnerių lėšos 

2-3 renginiai per metus. 

Paskaitos ugdytiniams, mokiniams ir jų 

tėvams. 

2018-2022 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1-2 paskaitos per metus. 

 

Tikslas 2.    UGDYMO(SI) PROCESO KOKYBĖS GERINIMAS. 
 

Uždavinys 1. Siekti tikslingo, lankstaus, partneriško ir „įvairaus įvairiems“  ugdymo(si). 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Ugdymo plano pritaikymas, garantuojantis 

galimybę organizuoti pamokas bei veiklas 

kitaip ir kitur. 

2018-2022 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos,   

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos 

Kiekvienais metais pamokų tvarkaraštis bei 

dienos režimas sudaromi ir koreguojami 

atsižvelgiant į galimybę organizuoti ir 

vykdyti pamokas bei veiklas ugdytiniams 

kitose erdvėse. 

Tobulinti ugdytinių nuolatinės asmeninės 

mokymosi pažangos stebėjimo sistemą. 

2018-2019 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos 

Veikia efektyvi ugdytinių asmeninės 

pažangos stebėjimo sistema. 

Tikslinga ugdymo(si) pagalba kiekvienam 

ugdytiniui.  

2018-09; 

2019-05,09; 

2020-05,09; 

2021-05,09; 

2022-05,09; 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos, 

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos 

Vientisos, kokybiškos ir savalaikės 

socialinės-psichologinės-pedagoginės 

pagalbos teikimo ugdytiniams sistemos 

tobulinimas,  kas padės koreguoti ir šalinti 

sutrikimus, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

poreikius. 

 Vaikų įvertinimas pagal poreikius; 
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 Monitoringai, patikrinamųjų darbų 

analizės du kartus per mokslo metus. 

Ugdytinių įsivertinimo instrumentų 

naudojimas veikloje, kiekvienoje 

pamokoje. 

2018-2022 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos,  

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos 

Auklėtojai bei mokytojai per visas veiklas 

bei pamokas skatina mokinius įsivertinti. 

Ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas. 

2018-2022 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos   

Atsižvelgiant į mokinių amžių, mokymosi 

poreikius ir individualią pažangą,  parenkami 

mokymo(si) metodai įvairių gebėjimų 

mokiniams. 

Tarpdalykinė integracija veiklose bei 

pamokose. 

2018-2022 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos, 

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos 

Auklėtojos, mokytojai 1-4 kartus per metus 

organizuoja ir vykdo integruotus projektus.   

Gabių ugdytinių atpažinimas ir darbas su 

jais. 

2018-2022 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos, 

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

 Surengti mokymai, seminarai, skirti 

sėkmingam gabių vaikų atpažinimui ir 

ugdymui. 

 Konkursuose, olimpiadose kasmet 

pasiekiami rezultatai (apdovanojimai ir/ar 

užimtos prizinės vietos).  

Nacionalinių tyrimų (diagnostinių ir 

standartizuotų testų) duomenų analizė. 

 

2018-2022 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Darželio-mokyklos mokinių nacionalinių 

pasiekimų rezultatai ne žemesni už šalies 

vidurkį. Sudarydami ilgalaikius planus 

mokytojai atsižvelgia į mokinių pasiekimų 

tyrimų rezultatus, jų analizę bei 

rekomendacijas. 
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Uždavinys 2.  Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Sukurti funkcionalias vidines darželio-

mokyklos edukacines erdves, įtraukiant 

mokinius į aplinkų bendrakūrą. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

 Kabinetuose ir koridoriuose 

eksponuojami ugdytinių darbai ir 

pasiekimai.  

 Įrengtos lauko klasių (pavėsinių) 

mokymosi erdvės: lauko mokykliniai 

baldai, informaciniai stendai, mokymo 

priemonės. 

 Miško teritorijoje įrengtas  gyvūnų 

kampelis. 

 

Vaikų fizinį aktyvumą skatinančios aplinkos 

kūrimas (žaidimų ir poilsio aikštelės). 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Įrengtas futbolo aikštynas, krepšinio aikštelė,  

bėgimo takeliai, šuoliams į tolį skirta duobė, 

įrengti teniso stalai, sporto ir pramogų 

kompleksas, 5×3,5 m dydžio smėlio dėžė. 

 

Planingai atnaujinti šiuolaikinėmis IT 

priemonėmis ir įranga turimą darželio-

mokyklos technologijų bazę. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Įgyvendinta aprūpinimo priemonėmis 

programa. 

 

Uždavinys 3.  Didinti ir plėtoti vadovų, auklėtojų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas. 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Auklėtojų, mokytojų gerosios patirties 

sklaida: kolega – kolegai. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos, 

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Seminarai kolegoms po kursų.  

Atvira veikla, atvirosios pamokos 

1 kartą per metus. 

 



30 

 

Tikslingas vadovų, auklėtojų, mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

siekiant asmeninio meistriškumo. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

Organizuojami 1-2 seminarai darželyje-

mokykloje. Auklėtojos, mokytojai tikslingai 

renkasi ir dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose (ne mažiau negu 3 

dienas per metus). 

 

 

Tikslas 3. DARŽELIS-MOKYKLA –KULTŪRINGA IR ATVIRA KAITAI UGDYOMO ĮSTAIGA. 

 

Uždavinys 1.  Efektyvinti darželio-mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Darželio-mokyklos savivaldos stiprinimas. 2018-2022 Darželio-mokyklos 

taryba, 

Darželio-mokyklos 

vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos, 

Ugdymo lėšos 

Visų lygmenų darželio-mokyklos savivaldos 

grupių įtraukimas į darželio-mokyklos 

veiklos planavimą. Reguliariai atsiskaitoma 

darželio-mokyklos bendruomenei valdymo ir 

veiklos organizavimo klausimais. 

Tėvų įtraukimas į grupės, klasės ir darželio-

mokyklos gyvenimą. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Grupių bei klasių tėvų 

komitetai, 

klasių auklėtojai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos, Ugdymo 

lėšos   

Bendruomenės šventės ir renginiai 

 (renginių planas). 

Grupių, klasių tėvų susirinkimų ( 3 kartus 

per metus) metu iniciatyvą rodo tėvai.  

Tėvų pedagoginis švietimas. 2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos, Ugdymo 

lėšos   

Vieną kartą per mokslo metus 

organizuojamos paskaitos tėvams. 

 

Uždavinys 2. Plėtoti partnerystę. 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Projektai su socialiniais partneriais. 2018-2022 Darželio-mokyklos Mokinio Darželis-mokykla tęsia turimus projektus, 
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vadovai, 

Metodinės grupės 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos, Ugdymo 

lėšos, Labdaros 

ir paramos 

fondo lėšos 

per 5 metus inicijuoja 1 naują projektą su 

partneriais. 

Bendradarbiavimas su pagalbą mokiniui 

teikiančiomis institucijomis (VPPT, 

policijos komisariatu, Vilniaus miesto 

savivaldybės Vaiko gerovės plėtros reikalų 

komisija ir kt.) 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

spec.pedagogas, 

psichologas 

2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos,  

Ugdymo lėšos 

Mažės „probleminių“ situacijų darželyje-

mokykloje. 

Bendradarbiavimas su lopšeliais-darželiais, 

darželiais-mokyklomis, progimnazijomis. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos 

1 kartą per metus vykdomi bendri projektai 

su kitais darželiais, darželiais-mokyklomis, 

progimnazijomis.  

  

 

Bendradarbiavimas su LEU, Vilniaus 

kolegija. 

 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Metodinės grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Patirties sklaida.  

 

Uždavinys 3. Puoselėti senąsias ir kurti naujas darželio-mokyklos tradicijas. 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Grupės, klasės bendruomenės telkimas 

kuriant grupių, klasių tradicijas. 

2018-2022 Metodinės grupės 

 

Tėvų lėšos, 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos,  

Labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos 

 

Kiekviena grupė, klasė turi savitas tradicijas 

ar ritualus. 

Darželio-mokyklos tradicijų ir ritualų 

sukūrimas. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Kartu su ugdytiniais sukurtos naujos 

tradicijos, priimtinos darželio-mokyklos 
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Metodinės grupės 2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos, 

Ugdymo lėšos 

bendruomenei. Nauji ritualai. 

Darželio-mokyklos tradicinių renginių, 

buriančių bendruomenę, organizavimas. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Metodinės grupės 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos, 

Ugdymo lėšos 

4-5 renginiai per metus. 

 

Uždavinys 4. Siekti sąmoningos darželio-mokyklos įsivertinimo ir vertinimo kultūros. 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi Resursai Planuojami rezultatai 

Auklėtojų, mokytojų bendruomenės nariai 

į(si)vertina darželio-mokyklos veiklą pagal 

darželio-mokyklos veiklos kokybės  

įsivertinimo modelį. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Įsivertinimo 

koordinavimo grupė 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos, 

Ugdymo lėšos 

Kiekvienais mokslo metais 100 proc. 

auklėtojų, mokytojų dalyvauja plačiajame 

darželio-mokyklos veiklos įsivertinime. 

Rezultatai naudojami planuojant metų 

darželio-mokyklos veiklą. 

Funkcionuojanti auklėtojų, mokytojų veiklos 

vertinimo ir įsivertinimo sistema. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Metodinės grupės 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Ugdymo lėšos 

 

Sistemingai ir planingai vertinama auklėtojų 

ir mokytojų profesinė veikla. Auklėtojai ir 

mokytojai reguliariai (sausio mėn.)  

įsivertina savo veiklą. 

Viešas informacijos apie darželio-mokyklos 

pasiekimus ir tyrimus skelbimas. 

2018-2022 Darželio-mokyklos 

vadovai, 

Įsivertinimo 

koordinavimo grupė 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

2 proc. pajamų 

mokesčio 

lėšos, 

Ugdymo lėšos 

Rezultatai skelbiami darželio-mokyklos 

internetinėje svetainėje. Su rezultatais ir 

rekomendacijomis supažindinamos tikslinės 

bendruomenės grupės. 
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DARŽELIO-MOKYKLOS „SAULUTĖ“ STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA 

 

Strateginio plano stebėsenos grupė.  

Darželio-mokyklos „Saulutė“ strateginio plano įgyvendinimą prižiūri planavimo grupė, sudaryta  darželio-mokyklos  direktoriaus įsakymu.  

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas.  

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Planavimo grupė plano projektą pristato darželio-mokyklos bendruomenei, 

tarybai. Bendruomenė turi galimybę teikti siūlymus ir pageidavimus. Planavimo grupė kiekvienais metais lapkričio mėnesį darželio-mokyklos 

bendruomenei pristato ataskaitą apie strateginio plano vykdymą. Neatskiriama strateginio plano dalis yra metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

Planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio plano įgyvendinimą, darželio-mokyklos bendruomenės siūlymus ir pastebėjimus, rengia metinį veiklos 

planą, numatydama konkrečias priemones ir terminus strateginiams uždaviniams pasiekti. Atsižvelgdama į galutinės ataskaitos išvadas  planavimo 

grupė gali koreguoti strateginį planą.  

Strateginio plano tikslų įgyvendinimo analizė fiksuojama lentelėje: 

 

 

Tikslas 1.      

 

 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

 

 

    

Uždavinys 2 

 

    

 


