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ĮVADAS

Švietimas – veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus.
Švietimas, kaip asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, grindžiamas žmogaus nelygstamos vertės, jo pasirinkimo laisvės, dorinės
atsakomybės pripažinimu, demokratiniais santykiais, šalies kultūros tradicijomis“, 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Nr. XI-1281. Švietimas – ugdymas ir išsilavinimo teikimas, savišvieta. Taip pat mokinių, jų tėvų (globėjų), švietimo įstaigų mokytojų ir kitų švietimo
įstaigų teikėjų, švietimo pagalbos specialistų visuma, o ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ar mokant.
Ikimokyklinis ugdymas – tai švietimo sistemos pradinė grandis, kurios paskirtis tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius ir pažintinius
vaiko poreikius. Švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui ikimokyklinis ugdymas turi būti
privalomas. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Ikimokyklinis
ugdymas vyksta šeimoje, o tėvams (globėjams) pageidaujant pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui ir jo
tėvams (globėjams), kompleksiškai teikiamos švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
Vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigose praleidžia didesnę savo laiko dalį. Pažymėtina, kad visuose Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo
institucijų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose pabrėžiama, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas turi puoselėti visas vaiko galias
(intelektualines, emocines, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti
ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę, užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.
Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą
tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.
Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir vykdomas, pagal vienų metų
švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai atlieka daugybę funkcijų – ne tik ugdo, prižiūri ir globoja vaikus, koordinuoja jų papildomą
veiklą, užtikrina saugią ugdomąją aplinką ugdymo procesą perkeliant į kitą edukacinę aplinką už darželio ribų, užsiima tėvų švietimu, valdo didelius
informacijos srautus, naujovių, pokyčių įtakoje gauna didesnį stresą, tačiau privalo ir geba teikti kokybiškas ugdymo paslaugas.
BENDROSIOS ŽINIOS

I.

✓ Darželio oficialus pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, trumpasis pavadinimas – Darželis.
✓ Darželis įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190033848.
✓ Darželio įsteigimo data – 1990 m. birželio 28 d. Darželis Nr. 177 įsteigtas Vilniaus miesto mero 1990 m. birželio 28 d. potvarkiu Nr. 31.
✓ Darželio veiklos pradžia 1990 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto tarybos 1998 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 225 darželiui suteiktas pavadinimas
lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.
✓ Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
✓ Darželio priklausomybė – Vilniaus miesto savivaldybės įstaiga.
✓ Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konsitucijos pr.3,
LT-09601 Vilnius.
✓ Darželio

buveinė

–

S.Stanevičiaus

g.

68,

LT–07112

Vilnius,

tel.

(8

5)

247-91-29,

el.

p:

rastine@verinelis.vilnius.lm.lt,

direktore@verinelis.vilnius.lm.lt; interneto svetainės adresas: www.vilniausvėrinėlis.lt.
✓ Darželyje ugdymas vyksta lietuvių, lenkų, rusų kalbomis, veikia 12 grupių: ikimokyklinio ugdymo grupės (2–3 metų amžiaus ir nuo 3 metų
amžiaus iki pradinio ugdymo pradžios).
✓ Ugdymo forma – dieninė, ugdymo būdas – kasdieninis.
✓ Vykdomos ikimokyklinio ugdymo programos „Tautų vėrinukas“, kitos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.
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II.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Darželis „Vėrinėlis“ yra multikultūrinis ir mes sudarome ugdytiniams palankias sąlygas, formuojančias vaiko tinkamą požiūrį į sveiką gyvenseną,
tautinį ir kultūrinį tapatumą, pilietiškumą, kūrybiškumą, meninius gebėjimus, atsižvelgiame į kiekvieno skirtingų kultūrų (lietuvių, lenkų, rusų) vaiko
gerovės užtikrinimą, smurto prevencijos formavimą(si). Kiekvieną vaiką priimame tokį, koks yra. Gerbiame vaiko teises, stengiamės užtikrinti visas
įmanomas priemones, laiduojančias ugdytinių saugumą, formuojant palankų mikroklimatą vaikams, išvengiant rizikos veiksnių dėl bet kokio smurto prieš
vaikus (fizinė ir emocinė nepriežiūra, kūno sužalojimai, vaiko sveikatos būklė), leidžiame vaikui būti vaiku: saugiai žaisti, aktyviai judėti, juoktis, pažinti,
tyrinėti, eksperimentuoti, gerbti save ir kitus žmones.
Atsižvelgiame į prigimtinius bei specialiuosius vaiko poreikius, sudarome sąlygas vaikams, turintiems individualių (kalbos ir komunikacijos bei kt.
sveikatos) sutrikimų ir gabių vaikų ugdymui(si). Skiriame didelį dėmesį socialiniam, emociniam, doriniam ugdymui. Sukurta ugdomoji aplinka
kitataučiams kasdien žaidžiant, bendraujant susikalbėti ne gimtąja jiems kalba, sudaryta tinkama emocinė aplinka tautinių mažumų darželio ugdytiniams
gilinti valstybinės lietuvių kalbos žinias.
Darželio strateginis veiklos planas 2018–2022 metams atliepia Vilniaus miesto savivaldybės bei Valstybinės švietimo strategijos pažangios Lietuvos
2030 m. strategijos nuostatas, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nuostatas, Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 m. strategines kryptis, įstaigos
nuostatus ir apibrėžia organizacinės veiklos rezultatus.
Mūsų įstaigos siekis, kad vaikai taptų šviesiomis, doromis asmenybėmis, atskleisdami savo individualumą, savarankiškumą, tautinį identitetą,
kūrybiškumą bei visus savo asmeninius gebėjimus pasirengti mokyklai ir gyvenimui.
Pagrindinis mūsų Darželio tikslas tapti šiuolaikška modernia įstaiga, kur ypatingas dėmesys ir pagarba trijų kultūrų (lietuvių, lenkų, rusų) normoms,
vertybėms, naujų idėjų generavimui, prasmingam tautinių kultūrų dialogų ieškojimui, nuosekliam bendradarbiavimui su Darželio bendruomene,
Fabijoniškių vietos bendruomene bei socialiniais partneriais miesto, šalies lygmeniu. Bendradarbiaudami, gerbdami vieni kitus, nuosekliai ugdome jaunąją
kartą, esame tolerantiški ir atviri naujovėms, savanorystei, partnerystei.
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Darželio bendruomenė aktyviai dalyvauja bendruomeniniuose projektuose: su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Vilniaus
miesto šeštuoju policijos poskyriu ;„Angelų sargų arba policijos diena“, „Saugaus eismo diena“, su ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų metodiniu
būreliu „Gija“, socialiniais partneriais: FBA – Fabijoniškių bendruomenės asociacija: „Popietė su senoliais“, „Gerbk senolius“, „Vasario 16-os dienos
renginys“ ir kt. Darželio direktorė vykdo plačią visuomenišką veiklą ir yra FBA valdybos pirmininkė bei Vilniaus miesto vietos bendruomenių valdybos
narė, kas sudaro dideles perspektyvas vykdyti bendruomeniškumo, komandinio darbo strateginius tikslus. Veiklos fotoreportažai viešinami socialiniuose
tinkluose: (http://www.fabijoniskiubendruomene.lt/, http://www.vilniausvėrinėlis.lt/, Facebook paskyra: Vilniaus lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, 2015 m.
Darželio bendruomenė yra įsiamžinusi knygoje „Mes mylim Fabijoniškes“, vykdėme ir pristatėme bendrą projektą „Sveikuolių šeimos dienoraštis“ bei
filmavomės Lietuvos Baltijos televizijos laidoje „Sveikatos kodas“.
Mūsų ištikimi socialiniai partneriai: Lenkų Respublikos konsulatas Vilniuje, Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“, Lietuvos
lenkų mokyklų mokytojų draugija. Darželio lenkų bendruomenė garsina mūsų įstaigą bendrais projektais ne tik Vilniaus mieste, bet ir šalies lygmeniu:
Vilniaus lenkų tėvų forumo vadovės ir pirmininkės D. Narbut iniciatyva vykdomas bendras projektas „Edukaciniai namai mano vaikui“, galimiems
būsimiems Darželio klientams. Čia mūsų lenkų bendruomenė parengė ir eksponavo stendą lenkų kalba Labdaros ir paramos fondo „Vilniaus lenkų kultūros
namai“ ekspozicijų salėje bei Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijoje.
Fabijoniškių vietos bendruomenėje vykdomi ilgalaikiai ir tradiciniai projektai: „Teatro festivalis“, „Tautų vėrinukas“, „Aš, tėtis ir mama –
sportuojanti šeima“, „Olimpiniai žiedai“, „Žiemos pramogos“, „Mažieji gamtos tyrinėtojai“, „Paukščių takais“, „Gamtos paslaptys“.
Bendradarbiaujame su VšĮ fultobo „Nikė“ mokykla, VšĮ Sostinės krepšinio mokykla, Vilniaus „Ateities“ mokykla, Vilniaus Simono Stanevičiaus
progimnazija, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija, Vilniaus Žemynos gimnazija, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija, Fabijoniškių seniūnija, VšĮ
„Išminties erdvės“, VšĮ „Pilni namai“.
Užmegzta socialinė partnerystė su užsienio šalių mokymo įstaigų partneriais: Turkijos, Ispanijos, Švedijos, Kroatijos, Kipro.
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III.

Galimybės

Veiksniai
Politiniai-teisiniai

IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST MATRICA)

Grėsmės

Lietuvai įžengus į itin sparčios kaitos, kupiną naujų Švietimo politikos kaitos strategija nepakankamai siejama
pokyčių amžių, esminiai dokumentai, reglamentuojantys su kitų ekonominių ir socialinių reformų strategijomis,
Darželio veiklą, tai – LR septynioliktosios Vyriausybės nepakankamai suderinta valstybės ir savivaldybės švietimo
programa ir jos įgyvendinimo priemonės, LR Švietimo politika.
pakeitimo įstatymas 2011 m., Valstybės švietimo strategijos
2013-2022 m. nuostatos, Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva-2030“, Vilniaus miesto savivaldybės strateginis
veiklos planas 2016-2018 m. Jie kelia naujus reikalavimus
ir asmeniui, ir ugdymo institucijai.

Švietimo politika

susitelkė į ugdymo kokybę, ugdymo turinio kaitą ir jo
prieinamumą

kas

sąlygoja

lopšelio-darželio

ugdymo

programų atnaujinimą.
Vilniaus

miesto

savivaldybės

administracija

siekia

optimizuoti ir palaikyti priėmimo į ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką,
vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į ikimokyklinę
ugdymo įstaigą, ši tvarka gerina įstaigos darbą: taupomi
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žmogiškųjų išteklių ir laiko resursai, Darželis turi sąlygas
vaikų

tenkinti

prigimtinius,

kultūrinius,

socialinius,

pažintinius poreikius; gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdymo kokybę; parengti priešmokyklinio ugdymo vaikus
sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Ekonominiai

Vilniaus miesto savivaldybė vysto naujų vietų kūrimo Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta lėšų
darželiuose programą, skatinama ikimokyklinio ugdymo paskirstymo, naudojimo tvarka galime planingai, efektyviai
plėtra. Darželio ugdytojai, ugdytiniai turi galimybę organizuoti viešuosius pirkimus, tikslingai naudoti turimas
panaudoti

netoliese

esančias

saugias

ir

patrauklias lėšas, tačiau turimų lėšų pakanka tik Darželiui išlaikyti, bet

edukacines aplinkas vaikų pažintinei, sportinei, saviraiškos, neužtenka lėšų renovuoti, atnaujinti Darželį iš esmės.
socializacijos

veiklai

plėtoti

(bendri

projektai

su

Fabijoniškių bendruomenės asociacija FBA, Fabijoniškių
seniūnija – atrenovuota poilsio zona-skveras – alėja tarp
S. Stanevičiaus ir Fabijoniškių g., bus įrengta saugi vieta su
lauko

šachmatais,

vaikų

aikštelėmis,

suoliukais

ir

apšvietimu, Ozo parkas, Senelių namai, paštas, biblioteka ir
kt.). Darželis tenkina vaikų aktyvaus judėjimo poreikius,
vaikai pažįsta juos supančią aplinką, įgauna papildomus
socialinius įgūdžius, išmoksta saugiai elgtis už Darželio
ribų, išvengdami pavojų.
Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus Darželio, kaip ir visų švietimo įstaigų, finansavimas
2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A15-567/17(2.1.4E-KS) priklauso nuo šalies ekonominės būklės.
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patvirtintas

„Vilniaus

miesto

savivaldybės

ugdymo

aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas“,
2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A51-16807/17(3.3.2.9EM4) patvirtintas „Vilniaus miesto savivaldybės tėvų
mokesčio (ugdymo lėšų) paskirstymo ir naudojimo
tvarkos

aprašas“,

2017

m.

kovo

21

d.

įsakymu

Nr. A51-16770/17(3.3.2.9-EM4) patvirtintas „Vilniaus
miesto savivaldybės 10 procentų mokinio krepšelio lėšų
paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas“.
Siekiant Darželio modernizavimo, kompiuterizavimo bei
technologinio aprūpinimo, kuriant naujas ugdymo aplinkas
ir atnaujinant senąsias, būtina vykdyti švietimo finansavimo
reformą, kuri užtikrintų geresnį

Darželio paslaugų

prieinamumą ir kokybę.
Priimtas gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia
galimybę panaudoti 2% įstaigos reikmėms.
Norint modernizuoti ir renovuoti įstaigą, svarbu pritraukti

Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojami

įvairių ES fondų ir programų lėšas, rengti paraiškas ES

projektai pagerintų materialinę ir intelektualinę bazę, tačiau

projektams, kas leistų atnaujinti edukacines aplinkas ir Darželis neturi būtinų įgūdžių rengti ES ir neturi galimybių
Darželio pastatą.

įtakoti paraiškų ES projektams gavimą bei nėra galimybių
įsisavinti šias lėšas, todėl stinga investicijų iš ES projektų ne
tik įstaigos modernizavimui, bet ir kvalifikacijos kėlimui,
edukacinei aplinkai tobulinti, IT.

8

GPM parama yra gaunama, tačiau matome mažėjančią
paramos gavimo situaciją (pridedame diagramą Nr. 5).
Nevyks įstaigos modernizavimo procesas.
Nepasinaudosime ES projektams skiriamomis lėšomis.
Finansavimas neatitinka įstaigos poreikių. Valstybės ir
savivaldybės lėšų pakanka lopšeliui-darželiui išlaikyti, bet
ne jam renovuoti ir atnaujinti iš esmės.
Personalo

atlyginimas

neproporcingas

ekonominio

išsivystymo lygiui.

Socialiniaidemografiniai

Ekonomikos

augimas

sumažina

socialinės

atskirties Išvykus tėvams dirbti į užsienį vaikai praras pasitikėjimą

apimtis, sostinėje padidina atvykėlių skaičių, o tuo pačiu ir tėvais, vaikas žlugdomas, kaip asmenybė, jausis paliktas,
nepatekusių į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų skaičių. šeimoms stigs ne tik socialinės, psichologinės, bet ir
Naujų migrantų antplūdis sąlygoja migrantų vaikų skaičiaus švietimo pagalbos, kuri padėtų šeimai ne tik ugdyti vaikus,
padidėjimą.

bet ir didintų tėvų atsakomybę už vaikų priežiūrą ir ugdymo

Vykdomos

prevencinės priemonės smurto prieš vaikus, kokybę namuose.

pasitelkiant

socialinius

partnerius

–

Policijos

komisariato Prevencinio poskyrio specialistų pagalbą.

6-ojo

Gyventojų emigracija sukels vaikų paliktų be priežiūros
skaičiaus

didėjimą

ir

teisėto

globėjo

problemas,

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų demografinės tendencijos įtakos grupių komplektavimą.
įstatymas 1996 m. kovo 14 d. nr. I-1234, papildytas smurto Liks
prieš vaikus įstatymas 2017 m. vasario 21 d.
Lietuvoje

trūksta

tarpinstitucinio

didžiausia

priklausančių

ar

problema

socialinės

rizikos

grupei

socialinę

atskirtį

patiriančių

šeimų

bendradarbiavimo. ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra ir ugdymas. Šeimos
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Tarpinstitucinis bendradarbiavimas turėtų būti kertinis krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina
elementas gerinant ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo socialinius švietimo sistemos įsipareigojimus.
ir ugdymo sąlygas, sprendžiant nepalankiomis sąlygomis Ilginant pensijinį amžių, didėja pedagogų pensininkų
gyvenančių vaikų problemas, nes tik institucijoms veikiant skaičius. Į darželius neateina dirbti jaunimas, trūksta
kartu

įmanoma

suteikti

visapusišką

šiems

vaikams auklėtojų-ikimokyklinio ugdymo specialistų

reikalingą pagalbą.

Technologiniai

Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas Pedagogų užimtumas darbui su vaikais stokoja laiką ir

veiksniai

pagerins švietimo prieinamumą, personalo kompiuterinis ir neracionalus naudojimasis IT prietaisais (kompiuteriai,
profesinis tobulėjimas leidžia gauti išsamią informaciją.

televizoriai, išmanieji telefonai) kelia grėsmę sveikatai.

Šiuolaikiška nuotolinių mokymų forma leidžia taupyti laiką
mokymus žiūrint darbuotojams patogiu metu ir galima
skirti tiek, kiek tuo metu norisi, nes mokymus galima
žiūrėti dalimis, o išsprendus mokymų testus pažymėjimą
parsisiųsti į savo kompiuterį. Taip pat, IT praktinių įgūdžių Tobulintinas vyresnio amžiaus mokytojų kompiuterinio
gilinimui, įskiepių naudojimo apžvalgai bei supažindinimui raštingumo,

IT

praktinių

žinių

lygis,

nes

pildant

švietimų įstaigos tinklalapių, sukurtų su TVS Wordpress šiuolaikines, mokytojams privalomas duomenų bazes, veltui
techninėmis

galimybėmis,

užtikrinant

skelbiamos eikvojami laiko ir žmogiškieji resursai, daromos techninės

informacijos saugumą, kelsime kvalifikaciją IT srityse.

klaidos.
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IV.

VIDINĖ ANALIZĖ

Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas.

Direktorė
Sandėlininkė

Sekretorė

Dietistė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Direktorės pavaduotoja
ūkiui

Priešmokyklinio ugdymo
mokytojos

Mokytojų padėjėjos
Virėjos

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojos

Pagalbinės darbininkės

Meninio ugdymo
mokytojos

Pastatų priežiūros
darbininkai

Logopedai

Kiemsargis
Valytoja
Skalbėja
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Administracija

Vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas, vadybinė kvalifikacinė kategorija

Gintarė Andrijauskienė

Direktorė

MRU Politikos ir vadybos fakulteto Švietimo įstaigų
administravimo ir vadybos specializacija, magistro studijos.
ŠPU Klaipėdos fakultetas, ikimokyklinė pedagogika ir
psihologija,

auklėtojos

metodininkė

ir

psichologijos

dėstytoja. III vadybinė kategorija.

Ramunė Vėželytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

MRU Politikos ir vadybos fakulteto Švietimo įstaigų
administravimo ir vadybos specializacija, magistro studijos.
Auklėtoja metodininkė, vadybinė kategorija – nėra.

Renata Chalkovskaja

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

VPU Gamtos mokslų fakulteto chemijos specializacija,
magistro studijos.

Dalia Gaudzienė

Sekretorė

MRU Viešojo administravimo fakulteto Žmogiškųjų išteklių
specializacija, magistro studijos.
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Darželiui vadovauja direktorius. Jis skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu, ir atleidžiamas iš jų LR teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius
atsako už vadybinių funkcijų paskirstymą, už įstatymų ir etikos normų laikymąsi, už Darželio veiklos rezultatus ir visą įstaigos veiklą. Vadovaudamasis
steigėjo patvirtintu pareigybės aprašymu, telkia bendruomenę LR švietimo įstatymo numatytoms nuostatoms, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Darželio veiklos programai vykdyti. Kartu su Darželio bendruomene ir Darželio taryba, numato perspektyvas,
inicijuoja šeimos ir Darželio bendradarbiavimą, planuoja, kontroliuoja, strateguoja visą Darželio veiklą.
Direktorės pavaduotoja ugdymui organizuoja metodinį darbą Darželyje, analizuoja ir vertina ugdymo procesą įstaigoje, ugdymo rezultatus, teikia
profesinę pagalbą pedagogams ugdymo proceso ir kitos veikos organizavimo ir tobulinimo klausimais, stebi, analizuoja ir apibendrina pedagogų veiklą,
inicijuoja ugdymo programų ir projektų, ugdymo priemonių rengimą, naujų ugdymo formų ir metodų įgyvendinimą.
Darželyje veikia šios savivaldos institucijos:
Darželio Taryba – aukščiausia Darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų), pedagogų, darbuotojų ir socialinių partnerių atstovus
svarbiausiems Darželio veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. Ją sudaro 10 narių. Tarybos funkcijas reglamentuoja nuostatai, patvirtinti
direktoriaus įsakymu.
Mokytojų taryba – Darželio savivaldos institucija, skirta pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio
vadovai, visi darželyje dirbantys pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti
direktoriaus įsakymu.
Įstaigoje veikia vaikų grupių tėvų komitetai po 3 narius. Jie renkami grupių tėvų susirinkime mokslo metų pradžioje. Tėvų komitetai bendraudami
ir bendradarbiaudami su pedagogais, padeda spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo klausimus.
Įstaigoje nuolat veikia šios komisijos: mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, vaiko gerovės ir
sveikatos, etikos, etatų ir tarifikacijos, materialaus turto nurašymo.
Darbo grupės: strateginio plano stebėsenos, metodinė, vidaus įsivertinimo, darželio įvaizdžio.
Komisijų veiklą reglamentuoja Darželio direktoriaus įsakymais patvirtinti komisijų veiklos nuostatai, vadovaujamasi lopšelio-darželio „Vėrinėlis“
nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, pedagogų etikos kodeksu.
Darželio darbuotojų atstovai – profesinė sąjunga.
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Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, kuri teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui
specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus, svarsto klausimus dėl
kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
Vaiko gerovės komisija koordinuoja pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimą, vykdo vaiko gerovės užtikrinimą, smurto
prevencijos programų diegimą, nagrinėja vaiko elgesio, bendravimo, nesusiformavusių gebėjimų problemas, priima sprendimus, padedančius vaikui ugdytis
visaverčio gyvenimo įgūdžius, renka ir apibendrina informaciją iš grupės pedagogų, pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, padeda priimti
sprendimus dėl pagalbos priemonių vaikui skyrimo, analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymus
pedagogams dėl šių santykių gerinimo, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje
psichologinėje tarnyboje.
Dietistė ir visuomenės sveikatos specialistas koordinuoja sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, vykdo ligų prevenciją, vaikų maitinimo,
sanitarinio higieninio režimo organizavimą.
Įstaigoje teikiama kvalifikuota spec.pedagogų-logopedų pagalba: vyr. logopedas, oligofrenas-pedagogas.
Aptarnaujantis personalas – auklėtojų padėjėjos, virėjos, valytoja, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, sargai, kiemsargis – rūpinasi įstaigos
patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą.
Vadovaudamiesi 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-397 „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos
priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. A1-158 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ išrinkti 2 darbuotojų atstovai
(2017 m. spalio 10 d. mokytojų tarybos protokolas, Nr. 2), patvirtinta direktorės įsakymu (2017 m. spalio 11 d. Nr. V-90 „Dėl darbuotojų atstovų
patvirtinimo vertinti biudžetinių įstaigų vadovų kasmetinę veiklą“).
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Žmogiškieji ištekliai
Darbuotojų ir organizacijos transformacija.
Strateginė vizija:
moderni multikultūrinė ugdymo institucija,
plečianti vaiko saviraiškos poreikius, kvalifikuota komanda.

Darbuotojų kaita:

Organizacijos dabartinė padėtis:

Darbuotojų padėtis ateityje:

✓ emigracija į užsienį;

✓ nauji elgesio modeliai;

✓ motyvuoti, kvalifikuoti specialistai;

✓ sveikatos problemos;

✓ naujas vadovo požiūris;

✓ jauki, saugi darbo aplinka;

✓ pensijinis amžius;

✓ pritaikyta motyvacijos sistema;

✓ darbo ir poilsio suderinamumas;

✓ geriau apmokamas darbas;

✓ daugiau komunikacijos;

✓ emocinis intelektas;

✓ karjera.

✓ sustiprintas pozityvus požiūris;

✓ stipri motyvacinė sistema.

✓ mokymai.

Siekiant nustatyti motyvacinių veiksnių stiprumą, prioritetus, pasitenkinimą darbu, moralinį paskatinimą, organizacijos bendrų tikslų
įgyvendinimui, 2016 m. atliktas psichologinis tyrimas „Pasitenkinimo darbu ir motyvavimo veiksniai“, kuriame dalyvavo 46 darbuotojai (atliko verslo
psichologė I. Vaidelauskienė, www.pimc.lt,). Išvada: biudžetinei įstaigai sudėtinga įgyvendinti tam tikrus pokyčius iš esmės, kurie galėtų pakelti
darbuotojų motyvaciją į aukštesnį lygį, kadangi darbuotojai labiausiai nepatenkinti atlyginimo dydžiu, sudarant priimtiną įstaigai motyvacijos skatinimo
planą, siekiama labiau įtraukti darbuotojus, ieškant kitų motyvacijos, lyderio savybių gerinimo sprendimų. 2017 m. sudaryta anglų kalbos mokymų
darbuotojams sutartis (VšĮ „Pilni namai“, www.pilninamai.lt), mokymuose dalyvauja didžioji dauguma darželio darbuotojų.
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Ugdytojai
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimo suvestinė 2016–2017 m.m.
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Diagrama Nr. 1
14 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą,
2 – aukštąjį neuniversitetinį, 10 – specialųjį vidurinį.
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Mokytojų padėjėjų ir techninio personalo išsilavinimo suvestinė 2016–2017 m.m.
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Spec. vidurinis
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Iš viso:

Diagrama Nr. 2
Mokytojų padėjėjų ir techninio personalo išsilavinimas:
7 turi aukštąjį universitetinį, 13 – specialųjį vidurinį, 4 – vidurinį.
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Ugdytiniai
Ugdytinių skaičius lopšelio-darželio grupėse 2014-2017 m.m.
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Priešmokyklinis

Viso

Diagrama Nr. 3
Vaikų skaičius mūsų įstaigoje nuolat kinta: 2014-2015 m.m.– 251 vaikas; 2015-2016 m.m.– 240 vaikų;
2016-2017 m.m.– 225 vaikai; 2017-2018 m.m. rugsėjo mėn. duomenimis Darželį lanko 245 vaikai.
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Ugdytinių skaičius 2014–2017 m.m. pagal tautybes
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Diagrama Nr. 4
Lietuvių ugdomąja kalba įstaigą lanko 86 vaikai, rusų ugdomąja kalba – 97, o lenkų ugdomąja kalba – 62.
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Ugdytinių skaičius 2014–2017 m.m. pagal lytį
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Diagrama Nr. 5
Įstaigą lanko daugiau berniukų, nei mergaičių.
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2013–2017 m.m. lankytų/ praleistų dienų skaičiaus analizė
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Diagrama Nr. 6
2013–2017 m.m. lankytų/ praleistų dienų bendras skaičiaus.
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2017 m. ligų analizė pagal amžiaus grupes
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Diagrama Nr. 7
Daugiausia vaikų serga 2-3 m. amžiaus grupėse, kai vyksta naujokų adaptacinis periodas,
o 4-7 m. vaikų amžiaus grupėse sergamumas nėra didelis.
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2017 m. bendras susirgimų skaičius pagal ligas
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Diagrama Nr. 8
Dažniausiai serga kvėpavimo sistemos takų, ŪVKTI ligomis.
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Darželis vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji
sveikatos saugojimo reikalavimai“. 2017 m. sausio mėn. nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos suteikė Darželiui
leidimą-higienos pasą, leidžiantį įstaigai verstis ūkine komercine veikla.
Darželyje

atlikus

apklausas

ir

tyrimus,

pagal

gautus

duomenis

matyti,

kad

vaikų

skaičius

mūsų

įstaigoje

nuolat

kinta:

2014-2015 m.m.– 251 vaikas; 2015-2016 m.m.– 240 vaikų; 2016-2017 m.m.– 225 vaikai; 2017-2018 m.m. Darželį lanko 257 vaikai.
Didžioji dauguma vaikų yra gyvenantys Fabijoniškių mikrorajone, mažesnė dalis – iš aplinkinių mikrorajonų, sodų bendrijų teritorijų.
Analizuojant tyrimų duomenis pastebėjome, kad įstaigą lanko daugiau berniukų, nei mergaičių. Todėl mokytojai ugdymo procese vykdo
individualias programas, pritaikytas kiekvieno vaiko poreikiams, naudoja daugiau judrios, aktyvios ugdomosios veiklos. Mokytojai randa profesionalių
metodų ir būdų, kad būtų užtikrinta ugdymo kokybė ir patenkinti vaikų poreikiai ne tik pagal amžių, lytį ar tautybę, bet ir garantuoja vaikams galimybę
kalbėti jų gimtąja kalba, kuria kalbama namuose, taip pat, vaikai girdi ne tik savo gimtąją kalbą šalia kitų kalbų (lietuvių, lenkų, rusų), bet išmoksta
naujų kalbų.
Vaikų lankomumas įstaigoje yra pakankamai geras. Atlikome tyrimus „Ligų analizė“, „Lankytų dienų analizė“ (talkina Vilniaus visuomenės
sveikatos biuro specialistai) ir pagal gautus duomenis matome, kad bendras susirgimų skaičius – 801. Daugiausia vaikų serga 2-3 m. amžiaus grupėse,
kai vyksta naujokų adaptacinis periodas, o 4-7 m. vaikų amžiaus grupėse sergamumas nėra didelis (dažniausiai serga kvėpavimo sistemos takų ligomis,
iš viso – 529; ŪVKTI – 216, o kitomis ligomis, tokiomis, kaip akių, odos, klausos, virškinimo sistemos, gripas ir kt. – bendras susirgimo skaičius yra
nedidelis: nuo 1 iki 22 ligų atvejų). Šaltuoju sezono metu Darželis turi problemą dėl personalo ligų, kai darbuotojai užsikrečia virusais nuo vaikų.

Ugdytojai

Mūsų įstaigos personalas su vaikais bendrauja trimis skirtingomis kalbomis. Tikslingai ir išmoningai išnaudojame visas turimas edukacines
erdves: turime atskirus žaidimų kambarius, miegamuosius, prezentacijų kambarį, keramikos ir anglų k. papildomo ugdymo patalpą, renginių salę, sporto
zoną, tiek didelę kiemo teritoriją su atnaujintomis edukacinėmis erdvėmis pagal amžiaus grupes. Ugdymo programa pritaikyta tyrinėti, pažinti, sužinoti,
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gebėti, įgyti socialines ir emocines kompetencijas. Siekdami kelti mokytojo profesinį prestižą, savo turima gerąja patirtimi, praktika bei stiprybėmis
mokytojai dalijasi bendruomenės tarpe bendruose renginiuose, atvirose veiklose, seminaruose, konferencijose miesto, šalies mastu.
Turime du logopedus: vienas dirba su lietuviais vaikais, o kitas – su rusais ir lenkais. Šiemet turime 4 specialiųjų poreikių vaikus, turinčius ne tik
kalbos, bet ir sulėtėjusios raidos (pažinimo, motorikos, socialinė) sutrikimų. Palyginant praėjusių mokslo metų duomenis logopedo pagalbos reikėjo:
2015-2016 m.m. – 70 vaikų, 2016-2017 m.m. – 71 vaikui, o 2017-2018 m.m. – 75 vaikams.
Darželio pedagogų kolektyvas darbštus, darnus, profesionalus, kompetetingas. Iš viso turime 26 mokytojus: 2 – meninio ugdymo,
3 – priešmokyklinio ugdymo, 2 – logopedus ir 19 – ikimokyklinio ugdymo mokytojų. Darbo krūviai padalinti efektyviai, tačiau trūksta 4 mokytojų etatų,
ir tai prideda papildomo nuovargio, streso.
Darželyje dirba garbaus amžiaus pedagogai – nuo 60 iki 70 metų ir vidutinio – nuo 30 iki 50 metų, kurie yra įgyję šias kvalifikacines kategorijas:
1 – mokytojas metodininkas, 20 – vyresniųjų mokytojų, 5 – mokytojai. 14 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų turi aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, 2 – aukštąjį neuniversitetinį, 10 – specialųjį vidurinį. Mokytojų bendras pedagoginis darbo stažas: nuo 4 iki 47 metų.
Aukšta kvalifikacija, motyvacija, pozityvumas, ištvermingumas, inovatyvumas, darbštumas ir kitos asmeninės savybės, kvalifikacijos kėlimas
asmeninėje ir profesinėje srityje leidžia suteikti kokybiškas paslaugas.
Ugdymo kokybei gerinti, tapti modernia ugdymo institucija, siekiant pagrindinių prioritetų – vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos
įgūdžių formavimas, įstaigai ypatingai reikalingas kvalifikuotas kūno kultūros pedagogas, o palengvinti IT išmanymą mokytojams dirbant su duomenų
bazėmis, reikalingas techninių (IT) mokymo priemonių specialistas.
Darželyje dirba 24 techninio personalo darbuotojai: 12 mokytojų-padėjėjų, 3 sargai, 3 virėjos, 1 dietistė, 1 sandėlininkė, 1 kiemsargis, 1 skalbėja,
1 valytoja, 1 pastatų priežiūros darbininkas.
Mokytojų padėjėjų ir techninio personalo išsilavinimas: 7 turi aukštąjį universitetinį, 13 – specialųjį vidurinį, 4 – vidurinį.
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Ugdytinių tėvų išsilavinimas 2017–2018 m.m.
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Diagrama Nr. 10
Lankančių 245 vaikų tėvų, net 238 tėvai įgyję aukštąjį išsilavinimą;
aukštesnįjį – 124, vidurinį išsilavinimą – 107.
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Šeimų socialinė padėtis 2017–2018 m.m.
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Diagrama Nr. 11
Darželyje yra 203 vaikai, turintys abu tėvus; vieną iš dviejų tėvų turi 15 vaikų;
4 emigrantų šeimos; daugiavaikių šeimų – 20.
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Tėvai (globėjai)
Darželio apklausų duomenimis iš lankančių 245 vaikų tėvų, net 238 tėvai įgyję aukštąjį išsilavinimą; aukštesnįjį – 124, vidurinį
išsilavinimą – 107. Tėvai pageidauja, kad jų vaikai didžiąją dienos dalį praleistų Darželyje nuo 6.30 iki 18.30, todėl jiems labiau aktualios budinčios
grupės. Jie pageidauja, kad pedagogai savo veikloje daugiau dėmesio skirtų sveikatos stiprinimui ir saugojimui, vaikų saugumo užtikrinimui, sudarytų
sąlygas vaikams grūdintis, sportuoti. Todėl mums kyla didelė atsakomybė ne tik už vaikų ugdymą, sveikatą, parengimą mokyklai, bet ir vaikų parengimą
gyvenimui. Kadangi didžiąją laiko dalį vaikai praleidžia ne su šeima, bet su mokytojais, o pasiekti ugdymo kokybę menkai prisidedant šeimai, tampa
nelengva užduotimi.
2017-2018 m.m. tėvų apklausų duomenimis, pastebime, kad vaikai neturi įgyję pagrindinių socialinių įgūdžių, įpročių (nesavarankiški, nemoka
apsirengti ir nusirengti, valgyti, naudojasi čiulptukais, buteliukais, nemoka naudotis tualetu, nešioja sauskelnes, menkai išvystyta vaikų kalba).
Darželyje yra 203 vaikai, turintys abu tėvus; vieną iš dviejų tėvų turi 15 vaikų; 4 emigrantų šeimos; daugiavaikių šeimų – 20; dieninio kurso
aukštųjų studijų studentų – 1; globėjo teises turinčių šeimų – 1; netekę tėvo, našlaičiai – 3 vaikai. Socialinę pašalpą už vaikų maitinimą įstaigoje
gauna 31 ugdytinis. Didžioji dalis šeimų augina mažamečius vaikus, kurie dar nelanko darželio, mamos, esančios vaiko priežiūros atostogose brolius,
seseris veda į Darželį.
Tėvai (globėjai) turi teisę dalyvauti Darželio savivaldoje, vaikų ugdymo procese, gauti informaciją apie Darželyje vykdomas švietimo programas,
ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas, privalo bendradarbiauti su Darželio vadovu, mokytojais ir kitais specialistais, sprendžiant
vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus, mokyti vaiko doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko darbštumą,
pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę.
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Ugdymo kokybė
Vaikai turi teisę ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus
atitinkančią vietą veiklai. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir
etninės, socialinius, pažintinius poreikius, ugdyti Lietuvos pilietį, padėti vaikui pasiruošti mokytis mokykloje.
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vėrinėlis“ veikia stipri bendruomenė – administracija, mokytojai, ugdytiniai, jų tėvai (globėjai) ir kiti asmenys,
vienijami multikultūrinio (lietuvių, lenkų, rusų tautų) ugdymo(si) santykio ir bendrų švietimo tikslų. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos bendruomenės ir
vietos bendruomenių sąsajos yra tamprios (žr. 1 lentelę.). Mokyklos ir vietos bendruomenės kartu su socialiniais partneriais kurdamos bendrus
bendradarbiavimo projektus, pasitikėjimu išnagrinėja įvairius pasiūlymus, vietovės ypatumus (socialines grupes, tradicijas, papročius ir kita), įvertina
realias galimybes ir įgyvendina bendrą ugdymosi procesą. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenė nuolat reaguoja į tėvų poreikius ir lūkesčius
vaiko atžvilgiu, vaiko ugdymo kultūrų įvairovės bei vaiko ugdymo modelių, kuriuos jiems gali pasiūlyti darželis.
Darželio bendruomenė: administracija, mokytojai, specialistai, tėvai (globėjai) dirba komandoje: rengiame bendrus projektus į kuriuos įtraukiame
specialiųjų poreikių, ypatingų gebėjimų turinčius vaikus, taipogi atsižvelgdami, kad šeimose vyrauja dvikalbystė, trikalbystė, darželyje vaikus ugdome
lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Siekiame atliepti tėvų (globėjų) bei vietos bendruomenės poreikius. Teikiame vaiko priežiūros ir kokybiško vaiko
kompetencijų ugdymo(si), papildomo anglų k., keramikos, sporto (karate, krepšinio, futbolo), šokio (klasikinių, sportinių) ugdymo(si) paslaugas. Tėvų
pageidavimu organizuojame edukacines išvykas, propaguojame „Pozityvią tėvystę“, savanorystę, sveiką gyvenseną, šeimos tautinės ir etninės kultūros
tradicijas, vertybes. Tėvai (globėjai) sistemingai ir laiku gauna informaciją apie vaikų pasiekimus ir pažangą, mokyklos veiklą.
Ikimokyklinio ugdymo programa „Tautų vėrinukas“ skirta mokyklos bendruomenei – mokytojams, švietimo pagalbos specialistams,
ugdytiniams, jų tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, siekiantiems įgyvendinti multikultūrinio ugdymo(si) santykio ir bendrų švietimo tikslų.
Programos turinys, sudarytas remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, užtikrinantis vaikų saugias ir lygias galimybes ugdytis.
Realizuojant ugdymosi turinį, mokyklos bendruomenės nariai turi sąlygas taikyti įvairias ugdymo(si) formas, metodus, būdus, informacines
komunikacines technologijas ir perteikti šiuolaikiniams vaikams unikalios ugdymo(si) patirties reikalingos mokytis mokykloje.
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Planavimo struktūra
Planavimo pagrindą sudaro Švietimo ir mokslo ministerijos strateginiai planai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto departamento ir Švietimo ir mokslo ministerijos siūlomi ugdymo prioritetai, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Tautų
vėrinukas“, Švietimo ir mokslo ministerijos bendroji priešmokyklinio ugdymo programa, įstaigos strateginiai planai bei metinis veiklos planas,
ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, savaitės planai, sveikatingumo priemonių planai vasarai ir kt.
Finansinė ir ūkinė veikla planuojama pagal mokinio krepšelio, specialiųjų programų, savivaldybės biudžeto sąmatas.
Su strateginiu ir metiniu veiklos planu bendruomenė supažindinama visuotiniame tėvų susirinkime, pritarus Darželio tarybai.
Planai ir programos derinami, siekiant dermės tarp strateginių tikslų ir uždavinių, planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant
kuo didesnio visos įstaigos bendruomenės įsitraukimo į patį planavimo procesą.
Finansiniai ištekliai
Įstaiga finansuojama iš savivaldybės ugdymo aplinkos finansavimo lėšų ikimokykliniam ugdymui, mokinio krepšelio finansavimo lėšų
ikimokykliniam ugdymui, tėvų mokesčių surinkimo lėšų ikimokykliniam ugdymui, specialiųjų programų lėšų: programa „Vaisių vartojimo skatinimas
vaikų ugdymo įstaigose“, „Pienas vaikams“, socialinė parama mokiniams ir kitos paramos lėšos: Gyventojų pajamų mokesčio, savanoriška rėmėjų ir
geros valios žmonių parama. Gyventojų pajamų mokesčio įplaukų, lyginant nuo 2014/2015/2016/2017 m. mažėja, tačiau daugėja geranoriškos paramos
teikėjų. Įstaiga neturi būtinų įgūdžių Europos Sąjungos finansuojamiems projektams rengti, todėl stinga investicijų iš ES projektų, tobulinsime
kvalifikaciją ne tik profesinėse, bet ir finansavimo gavimo projektų rengimo srityse.
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Diagrama Nr. 12
GPM paramos gavimo statistika už 2014–2016 m.

GPM paramos gavimo statistika už 2014-2016 m.
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Gautų lėšų analizė už 2014–2017 m.
Sąmatos pavadinimas

Eil. Nr.
1.
2.
3.
Iš viso:

Ugdymo aplinkos finansavimas ikimokykliniam ugdymui
Mokinio krepšelio finansavimas ikimokykliniam ugdymui
Tėvų mokesčio surinkimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Asignavimai metams

2014 m. (Lt)

2015 m. (Eur)

2016 m. (Eur)

2017 m. (Eur)

588.100,00
549.000,00
137.400,00
1.274.500,00

146.572,00
193.647,00
41.860,00
382.079,00

203.700,00
198.000,00
44.200,00
445.900,00

236.900,00
200.000,00
46.300,00
483.200,00

Vidaus įsivertinimo sistema
Bendras vidaus veiklos kontrolės funkcijas vykdo įstaigos administracija, įstaigos taryba, vidaus įsivertinimo ir metodinė darbo grupės.
Veiklos įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos efektyvumo vertinimo forma.
Vaikų ugdymo(si) pažanga nuosekliai stebima ir fiksuojama (kasdieninėse ugdymosi situacijose kaupiami ir analizuojami kiekvieno vaiko
pasiekimų įrodymai, naudojant įvairius įrodymų rinkimo būdus – samprotavimai, veiklos darbeliai, žodinė kūryba, vaizdo įrašai, vykdo individualius
pokalbius su vaiku), objektyviai analizuojami ugdymo(si) metodai ir priemonės, pasiekimai, pabrėžiama sėkmė.
Mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai (logopedai) kasmet (du kartus per metus – pavasarį ir rudenį) parengia ir atsiskaito (mokytojų tarybos
posėdžiuose ir grupių tėvų, visuotiniuose susirinkimuose) už kiekvienos vaikų amžiaus grupės metinės veiklos planų vykdymą, teikia savo metines
ataskaitas administracijai.
Vaikų pasiekimus ir pažangą vertina mokyklos bendruomenė, šeima gauna apibendrintą vaiko pasiekimų vertinimą, duomenys saugomi
kompiuterinėje laikmenoje. Vaikų pasiekimų įvertinimo duomenimis pedagogai remiasi planuodami ugdymo procesą, numatydami vaiko ugdymo(si)
individualizavimą ir kt.
Mokytojai savo darbe vadovaujasi „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (toliau – Pasiekimų aprašas). Pasiekimų aprašas parengtas
ir išleistas įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012-2015). Projektas yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius dalis). Jį inicijavo Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.
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Stipriausios sritys yra šios:
✓ ugdymo metodų ir būdų pasirinkimas;
✓ edukacinės aplinkos ir ugdymo priemonių įvairumas;
✓ vaikų saviraiškos plėtojimas;
✓ skirtingų kultūrų tradicijų puoselėjimas;
✓ šeimos įtraukimas į ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į vaikų tautinį identitetą;
✓ bendruomeniškumas, inovatyvumas, veržlumas, naujų iššūkių nebijojimas, žingeidumas.
Atsižvelgiant į šiuolaikines vadybos mokslo ir modernaus švietimo tendencijas, metinės veiklos programos tikslai, uždaviniai derinami su šalies
ir savivaldybės švietimo prioritetais. Mokyklos bendruomenė siekdama įgyvendinti strateginį planą, laikosi bendros filosofijos, vertybių sistemos
nuostatų bei nuosekliai derina reglamentuojančius dokumentus ir realias veiklas.
Užtikrinant ugdymo turinio planavimą, organizavimą, veiklos rezultatų įvertinimą, mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja atliekant mokyklos
veiklos įsivertinimą ir išorės vertinimo rezultatus naudoja veiklai tobulinti. Mokyklos bendruomenės nariai supranta socialinės partnerystės svarbą
mokyklos veiklai, kultūros plėtrai, nuosekliai ir kūrybingai įgyvendina mokyklos kaitai įtaką darančius miesto, mikrorajono, šalies bendrus
projektus. Mokyklos bendruomenė sudaro galimybes mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, plečiant jų kultūrinį, profesinį akiratį, didinant
šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės, verslumo ugdymą ir atrandant įvairesnį pedagoginių
funkcijų spektrą.
Mokyklos veikla ir valdymas grindžiamas bendru susitarimu, ateities vizija, tikslų ir veiksmų derinimu, iniciatyvų skatinimu, kurie tenkina
mokyklos bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Mokyklos bendruomenė siekia veiksmingai dirbti kartu, todėl stiprėja ir didėja asmeninė atsakomybė
bendrų tikslų siekimui.
Finansinę išankstinę ir einamą kontrolę direktorius vykdo su Biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos finansininkais. Įstaigos veiklos priežiūrą
pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus priežiūros nuostatus vykdo savivaldybės taryba ir savivaldybės administracija.
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IV.

SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ

Stipriosios pusės

1. Aukštos kvalifikacijos specialistų komanda.

Silpnosios pusės

1. Pozityvios tėvystės ir komunikacijos stoka, nepakankamas
šeimos įsitraukimas į ugdymo procesą.

2. Įstaiga tampa modernia, šiuolaikiška, atvira įvairovėms, 2. Stinga patirties ieškant rėmėjų, savanoriškos paramos
multikultūrinė ugdymo institucija, plečiančia vaiko saviraiškos

davėjų bei įsisavinant ES struktūrines ir kitų fondų lėšas.

poreikius.
3. Įstaiga teikia kokybiškas ugdymo paslaugas, padeda šeimai 3. Grįžtamojo ryšio stoka, netinkamas tėvų požiūris į bendrą
paruošti vaikus gyvenimui ir mokyklai.

ugdymo procesą.

Galimybės

Grėsmės

1. Aukštos kompetencijos komanda, gebanti įtikinti šeimą ✓ Šeimos neįsitraukimas į ugdymo procesą įtakos paslaugų
bendradarbiauti, siekti paslaugų kokybės.

kokybę.

2. Tęstiniai mokymai darželio darbuotojams, mokymų medžiagos ✓ Stinga motyvacijos ir pozityvumo iš šeimos pusės.
pristatymas bendruomenei.
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Ryšių sistema
Fiksuoto ryšio paslaugas įstaigai teikia AB „Telia“, interneto ryšį ir vaizdo sebėjimo kameras palaiko UAB „Consilium optimum“.
Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuota 8 darbo vietos, palaikančios prieigą prie interneto, vaizdo stebėjimas vykdomas ir nuotoliniu būdu.
Informacija apie įstaigos veiklą visuomenei skelbiama Darželio interneto svetainėje www.vilniausvėrinėlis.lt bei Facebook‘o paskyroje: Vilniaus
lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, virtuali aplinka prieinama visoms bendruomenės narių grupėms, sėkmingai naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis
technologijomis.
Įstaiga bendradarbiauja su Darželio savivaldos institucijomis, vietos bendruomenės nariais, Lietuvos ir Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigų vadovų asociacijomis, kitomis organizacijomis (labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų
draugija ir kt.), dalyvauja įvairiose programose ir projektuose.
Šiuolaikinės informacinės technologijos naudojamos ugdymo proceso paįvairinimui ir darbo kokybės gerinimui.
Įstaigos informacinių technologijų ir ryšių techninės priemonės išplėtotos pakankamai gerai.
Įstaigoje iš viso yra: 9 kompiuteriai, 6 spausdintuvai (iš jų: 1 – bevielio ryšio naudojimo, 1 – multifunkcinis įrenginys), 2 projektoriai,
1 mobilusis telefonas, 5 vidaus telefonai, 1 skaitmeninis fotoaparatas, 12 išmaniųjų stalų, 4 vaizdo stebėjimo kameros.
Prie vietinio kompiuterių „Bendro tinklo“ prijungti 6 administracijos (direktorė, sekretorė, pavaduotojos ugdymui ir ūkiui, sandėlininkė, dietistė).
Administracija komunikacijai sklisti papildomai naudojasi šiomis programomis: „Skype“, „Viber“, duomenų bazėmis „Mokinių registras“, „Mano
dienynas“, multimedija ir kt.

V.

STRATEGINĖS IŠVADOS

Įvertinus esamą padėtį galime teigti, kad esame atvira naujovėms, tolerantiška multikultūrinė ugdymo institucija. Įstaigoje dirba aukštos
kvalifikacijos specialistų komanda – atvira kaitai, įvairovėms, nebijanti iššūkių, gebanti dirbti kūrybiškai, prisitaikanti prie iššūkių, gebanti
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bendradarbiauti su šeima ir socialiniais partneriais. Įstaigoje siekiama bendruomenės (mokytojai, šeima) dialogo, švietimo paslaugų kokybės, nuolatos
analizuojama visa įstaigos veikla, strategiškai planuojama, tobulinamos ugdymo programos, inicijuojami pokyčiai ugdymo kokybei gerinti.
Įstaiga teikia kokybiškas ugdymo paslaugas, padeda šeimai paruošti vaikus ne tik mokyklai, bet ir gyvenimui, stinga grįžtamojo ryšio,
motyvacijos ir pozityvumo iš šeimos pusės. Skiriame ypatingą dėmesį tęstiniams mokymams lyderystės, įtikinimo, viešo kalbėjimo meno, vadybos
srityse, organizuojame mokymų medžiagos pristatymus bendruomenei, kviečiame kvalifikuotus specialistus, išmanančius naujausias metodikas,
kaupiame modernias ugdymo priemones. Taupome, vertiname, tobuliname žmogiškuosius išteklius, puoselėjamas pozityvas, iniciatyva, konfliktų
valdymas, socialinė partnerystė, laikomasi demokratijos ir pilietinių vertybių nuostatų, sukurta palanki darbo atmosfera leidžia gerai atlikti tiesiogines
savo darbo funkcijas kiekvienam įstaigoje dirbančiam.
Įstaigos finansinė veikla yra vykdoma vadovaujantis sukurta skaidria apskaitos tvarka: savalaikiai ir pastoviai teikiamos išsamios ataskaitos apie
panaudotas lėšas viešoje erdvėje (informaciniuose stenduose, interneto svetainėse).
Stinga patirties, įsisavinant ES struktūrines ir kt. fondų lėšas, rėmėjų, geros valios piliečių paramos.

VI.

MOKYKLOS STRATEGIJA

MISIJA
Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius
vaiko gebėjimus ir poreikius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę bei tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas, propaguojant pozityvią tėvystę, atsakomybę,
bendradarbiavimą, tautinį paveldą, multikultūrines šeimos vertybes.

VIZIJA
Tapti modernia ugdymo institucija, plečiančia vaiko saviraiškos poreikius.
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FILOSOFIJA
„Kiekviename žmoguje yra vaikas, kuris nori žaisti“ (Friedrich Wilhelm Nietzsche, vokiečių filosofas).
Esame dideli savo vizijomis ir idėjomis, gebame labai daug, – nes pirmiausia Mes auginame Žmogų.

VII.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

✓ Strateginis tikslas – sukurti modernią ir šiuolaikišką ugdymosi instituciją, plečiančią vaiko saviraiškos poreikius ir teikiančią kokybiškas paslaugas.
Uždaviniai:
o įgyvendinti atnaujintą ikimokyklinio multikultūrinio ugdymo programą „Tautų vėrinukas“, siekiant ugdytinių ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų;
o siekti aukštos darbuotojų kompetencijos ir kultūros, nuoseklaus mokymosi ir tobulėjimo;
o gerinti mokytojo įvaizdį, formuoti veiklią, atsakingą ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose;
o stiprinti vaikų ugdymo(si) aplinkos materialinę bazę, plėtojant informacinių komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo(si) procese.
✓ Strateginis tikslas – siekti vaiko gerovės užtikrinimo, pozityvios tėvystės, savanorystės, sukurti savitą, pozityviais bendruomenės narių santykiais
grindžiamą aplinką.
Uždaviniai:
o palaikyti teigiamą emocinį ir psichologinį mikroklimatą bendruomenėje;
o sukurti sveikos gyvensenos, vaiko gerovės, smurto prevencijos programų mokykloje sistemą;
o atnaujinti edukacines erdves, landšaftą, logopedų kabinetą, renginių salę, sporto aikštyną, WC patalpas.
✓ Strateginis tikslas – tobulinti mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ugdymo(si) procese.
Uždaviniai:
o stiprinti ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje;
o formuoti bendras idėjas ir siekti bendrų tikslų;
o puoselėti ir kurti socialinę partnerystę su kitataučiais.
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VIII.

PLANO STEBĖSENOS SISTEMA

Strateginio plano stebėsenos darbo grupė (toliau – stebėsenos grupė) yra tvirtinama direktorės įsakymu. Stebėsenos grupę sudaro: įstaigos tarybos
pirmininkas, direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkiui, mokytojai, dietistė.
Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas
Strateginio plano stebėsenos darbo grupės pagrindinis tikslas – vertinti įstaigos veiklos rezultatus, koreguoti jos veiklą: padėti sekti planavimo,
organizavimo ir vadovavimo eigą, gauti informaciją, aiškintis netikslumus, jų priežastis, surasti efektyvius būdus nesklandumams šalinti.
Strateginio įstaigos plano stebėsena atliekama viso ugdymo proceso metu ir visais lygiais.
Strateginio plano stebėsenos darbo grupė pristato strateginio plano projektą bendruomenei (mokytojai, tėvai (gobėjai)). Bendruomenė, teikdama
savo pasiūlymus (el.būdu, raštu, žodžiu), turi galimybę dalyvauti starateginio plano kūrimo procese (diskusijų, apklausų – anketavimo būdu, vertinti
kitus ir įsivertinti save).
Direktorius su Darželio bendruomene ne tik intensyviai stebi, vertina, koordinuoja, optimizuoja strateginių tikslų siekimą, įgyvendinimą,
bet ir užtikrina efektyvų, nuoseklų naujų strateginių tikslų, uždavinių plėtimą, gaunant grįžtamąjį ryšį.
Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė
Strateginio plano stebėsenos darbo grupė susitinka du kartus per metus: pavasarį ir rudenį, kada vyksta intensyvi praeitų metų veiklos analizė,
vėliau rezultatai yra pateikiami tarybai, Darželio bendruomenei, gauti pasiūlymai, papildymai atliekami el. balsavimo būdu.
Analizės būdu gauti rezultatai fiksuojami strateginio plano stebėsenos darbo grupės sudarytoje lentelėje. Ši forma pildoma kiekvienam
strateginiam tikslui.
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Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizė
Tikslas:
Uždaviniai

Planuotas pasiekimas

Pasiektas rezultatas

Planuoti finansiniai

Panaudoti finansiniai

ištekliai

ištekliai

Įgyvendinta (data)

Uždavinys 1
Uždavinys 2
Uždavinys 3
Išvada apie pasiektą tikslą:
Plano koregavimas ir pratęsimas
Strateginio planavimo darbo grupė ir metodinė darbo grupė kiekvienų metų rudenį/ pavasarį, atsižvelgiant į išorės ar vidaus pokyčius, esant
poreikiui, ar kt. nenumatytiems atvejams, koreguoja, tikslina planą, teikia tvirtinti, ir planas yra toliau nuosekliai įgyvendinamas.

IX.

I PROGRAMA.

PROGRAMOS

Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas

Kodas

Tikslas 1

01

Sukurti modernią ir šiuolaikišką ugdymosi instituciją, plečiančią vaiko saviraiškos poreikius ir teikiančią kokybiškas paslaugas.

Tikslo aprašymas. Įgyvendinti atnaujintą ikimokyklinio multikultūrinio ugdymo programą „Tautų vėrinukas“. Siekti, kad ugdymas vaikų darželyje
būtų grindžiamasi šiuolaikine ugdymo(si) kryptį atitinkančių informacinių technologijų sinteze: kūrybinės vaiko ir pedagogo sąveikos, ugdymo
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situacijų inicijavimo – turtinimo, ugdančiosios aplinkos kūrimo, spontaniškojo ugdymo, pavyzdžio ir kt. Ugdymo procese būtų naudojami įvairūs
tradiciniai ir netradiciniai ugdymo(si) metodai, būdai, kuriais vaikai įtraukiami į veiklą, plėtojamos vaiko kompetencijos, tobulinami vaiko kalbos,
pasaulio pažinimo būdai, atliepiama į vaiko iniciatyvas. Stiprinti vaikų ugdymo(si) aplinkos materialinę bazę, plėtojant informacinių komunikacinių
technologijų naudojimą ugdymo(si) procese. Siekti aukštos darbuotojų kompetencijos ir kultūros, nuoseklaus mokymosi ir tobulėjimo, gerinti
mokytojo įvaizdį, formuoti veiklią, atsakingą ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose.
II PROGRAMA. Vaiko gerovės užtikrinimas.
Kodas Tikslas 2
02

Siekti vaiko gerovės užtikrinimo, pozityvios tėvystės, savanorystės, sukurti savitą, pozityviais bendruomenės narių santykiais grindžiamą
aplinką.

Tikslo aprašymas.
Palaikyti teigiamą emocinį ir psichologinį mikroklimatą bendruomenėje, sukurti sveikos gyvensenos, vaiko gerovės, smurto prevencijos programų
mokykloje sistemą, nuosekliai informuoti ugdytinių tėvus (globėjus) apie konferencijas vaiko gerovei užtikrinti, pozityviai tėvystei propaguoti.
Nuoseklus edukacinių erdvių, sporto aikštyno, landšafto, logopedų kabineto, renginių salės, WC patalpų atnaujinimas.
III PROGRAMA. Bendravimo ir bendradarbiavimo plėtotė.
Kodas Tikslas 3
03

Tobulinti mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ugdymo(si) procese.

Tikslo aprašymas.
Stiprinti ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje, formuoti bendras idėjas ir siekti bendrų tikslų, puoselėti ir kurti
socialinę partnerystę su kitataučiais, siekti pozityvaus įstaigos darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo su kolegomis bei mokyklos bendruomene,
Puoselėti glaudžius santykius, rengiant edukacinius projektus, populiarinant ikimokyklinę įstaigą.
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Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

I PROGRAMA.

Tikslas 1 Sukurti modernią ir šiuolaikišką ugdymosi instituciją, plečiančią vaiko saviraiškos poreikius ir teikiančią kokybiškas paslaugas

Uždaviniai

Esamas rodiklis

Planuojamas rezultatas

1

2

3

Finansinių
išteklių
poreikis
(Eur.)
4
DU lėšos

Planuojamas
įgyvendinimo
laikas
5

Sudaryti pedagogams galimybes ir

Ne visi pedagogai aktyviai dalyvauja

Pedagogai atestuosis aukštesnei

sąlygas tobulinti kvalifikaciją, atestuotis

keliant kvalifikaciją. 1 turi mokytojo

kvalifikacinei kategorijai.

aukštesnei kategorijai arba studijuoti

metodininko, 20 – vyr. mokytojo, 5 –

Vyresniosios mokytojos

aukštosiose mokyklose, universitetuose.

mokytojo kvalifikaciją. 14 mokytojų ir

kategorijos sieks mokytoja

Siekti, kad ugdymas būtų grindžiamas

pagalbos mokiniui specialistų turi

Violeta Masliuk.

šiuolaikinio ugdymosi kryptį atitinkančių

aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 –

Skatinsime atestuotis mokytojo

2018-2022

informacinių technologijų sinteze.

aukštąjį neuniversitetinį, 10 – specialųjį

metodininko kvalifikacinei

m. m.

vidurinį išsilavinimą.

kategorijai dvi vyresniasias

2018-2022
m.m.

mokytojas: Kristiną Čeripovič ir
Haną Rynkevič.
Siekti, kad visų lygių ugdymo(si)

Ugdant vaikų tautiškumą (lietuvių,

Įsigyti tautinius rūbus

programos (bendrosios ir individualios)

lenkų, rusų) nėra pakankamai tautinių

mokytojams multikultūrinių

tenkintų ugdytinių poreikius ir užtikrintų

rūbų.

renginių vedimui.

Rėmėjai

2018-2022
m.m.

jų kompetencijų plėtrą.
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Diegti naujas ugdymo formas ir

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo

Įgyvendinama atnaujinta

Žmogiškieji

metodus, tenkinant individualius

programa, ugdymo organizavimas

ikimokyklinio ugdymo

ištekliai

ugdytinių poreikius ir užtikrinant jų

sąmoningas, lankstus, išlaikantis

programa „Tautų vėrinukas“.

kompetencijų plėtrą.

pusiausvyrą tarp pedagogo planuotos ir

Sukurta ir įdiegta vaiko

vaikų spontaniškai pasiūlytos veiklos,

pasiekimų vertinimo sistema.

2018 m.

vykdomas nuoseklus ugdymo turinio
planavimas, vaiko pasiekimų
vertinimas.
Trūksta išmoningesnių vaikams skirtų

Įrengtos naujos grūdinimosi ir

grūdinimosi, terapijos lauke ugdymo(si)

terapijos erdvės, sporto aikštynas GPM

priemonių.

(futbolui, krepšiniui, karate

30000 Eur,

2018-2022
m.m.

parama.

organizuoti), atliktas edukacinių
erdvių atnaujinimas.
Įrengta daug naujų vaikų žaidimų

Įrengta multimedija (interaktyvi

aikštelių kieme, smėlio dėžių, pakeisti

kamera, išmaniosios grindys),

visi žaidimų kambarių langai,

biblioteka, prezentacijų

nuosekliai atnaujinamos WC patalpos,

(sekretoriato) kambarys,

pakeisti sanmazgai, įsigyta sporto

renovuota logopedų, metodinis

inventoriaus (bokso kriaušės, laipiojimo

kabinetai.

sienelės, kamuoliai ir kt.)

Dažniau organizuojamos

2500 Eur

2018-2022
m.m.
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Nuolatos puoselėjama vaikų edukacinė

edukacinės išvykos, projektinė

600 Eur ir

2018-2022

aplinka, ugdanti vaikų saviraišką,

ugdomoji veikla, savanorystė,

geranoriška

m.m.

individualumo, vaizduotę, išmonę.

įtraukiant šeimą.

tėvų parama

II PROGRAMA. Vaiko gerovės užtikrinimas.
Tikslas 1 Siekti vaiko gerovės užtikrinimo, pozityvios tėvystės, savanorystės, sukurti savitą, pozityviais bendruomenės narių santykiais grindžiamą
aplinką.
Uždaviniai

Esamas rodiklis

Planuojamas rezultatas

1

2

3

Finansinių
Planuojamas
išteklių
įgyvendinimo
poreikis (Eur)
laikas
4
5

Palaikyti teigiamą emocinį ir psichologinį Vaiko gerovės, smurto prevencijos

Estetiška, šiuolaikiška, saugi

mikroklimatą bendruomenėje, siekti

propagavimas, nuoseklus ugdytinių

edukacinė aplinka.

vaiko gerovės užtikrinimo, puoselėti

tėvų informavimas apie konferencijas

Įkurta edukacinė žalioji kiemo

saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką,

vaiko gerovei, pozityviai tėvystei

zona, įrengtas sporto aikštynas su

tenkinančią vaiko poreikius.

propaguoti, mokytojams ir techniniam

specialia danga.

personalui organizuojami seminarai,

Įstaigos darbuotojai įgis žinių apie 500 Eur

2018-2022

mokymai, savišvieta.

sveikatos stiprinimą, vaikų

m. m.

40000 Eur

2018-2022
m. m.

Intelektualiniai

gerovės ir psichologinio
mikroklimato užtikrinimą.
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III PROGRAMA. Bendravimo ir bendradarbiavimo plėtotė.
Tikslas 1 Tobulinti mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ugdymo(si) procese.

Uždaviniai

Esamas rodiklis

Planuojamas rezultatas

1

2

3

Finansinių
išteklių poreikis
(Eur)
4

Planuojamas
įgyvendinimo
laikas
5

Skleisti pozityvios tėvystės koncepciją.

Tėvų pageidavimu sukurta Facebook‘o Darželio veiklos kokybė

Intelektualiniai

2018-2022

Atrasti naujų, šiuolaikiniams tėvams

paskyra: Vilniaus lopšelis-darželis

tenkins įstaigos bendruomenės

800 Eur

m.m.

patrauklių informacijos perteikimo

„Vėrinėlis“ populiari, informatyvi,

lūkesčius, naujais informavimo

būdų bei bendravimo,

nuolatos vyksta informacijos sklaida

būdais apie vaikų pasiekimus ir

bendradarbiavimo formų.

(nuotraukų peržiūros, vertinimai,

pažangą, atliekamos tėvų

įspūdžiai apie išvykas, renginius).

apklausos „Kaip galėčiau

Formuoti multikultūrinės įstaigos

Darželyje veikia savivaldos

prisidėti prie darželio veiklos

įvaizdį, rengiant projektus su mokyklos

institucijos, kurios inicijuoja Darželio

gerinimo ir tobulinimo“.

bendruomene, socialiniais partneriais,

veiklos pokyčius ir dalyvauja juos

Savivaldos institucijos teiks

formuoti bendras idėjas ir siekti bendrų

įgyvendinant, tačiau reikėtų tobulinti

informaciją naudodamiesi

tikslų, puoselėti partnerystę su

informacinę ir konsultacinę pagalbą.

pažangiausiomis

kitataučiais, siekti pozityvaus

Darželio bendruomenės nariai

technologijomis.

įstaigos darbuotojų bendravimo,

bendrauja ir bendradarbiauja su

Darželio bendruomenė aktyviai
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bendradarbiavimo.

socialiniais partneriais vietos

dalyvaus partnerystės tinklo

bendruomenės, miesto mastu.

veikloje šalies, užienio mastu.

Parama

2018-2022
m.m.

Kurti naujus projektus bei
Tobulinti žinias rengiant tarptautinius Trūksta patirties rengiant tarptautinius

ieškoti naujų socialinių

edukacinius projektus su partneriais.

partnerių.

projektus su socialiniais partneriais.

Intelektualiniai

2018-2022
m.m.

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Finansavimo šaltiniai

Pasiekimo
indikatorius

Priemonė

1

2

Atsakinga
institucija

Pasiekimo laikas

3

4

Lėšų poreikis
(Eur)

5

Ugdymo
aplinkos
finasavimo
lėšos

6

Nacionalinio
biudžeto
lėšos

7

ES fondai,
kita
užsienio
valstybių
parama

8

Privačios
lėšos2 %
paramos
lėšos

9

Uždavinys: Užtikrinti saugias ir sveikas ugdymo (si) sąlygas.

Gerinamos darbuotojų ir
vaikų ugdymo(si) sąlygos:
logopedų, dietisto,
administracijos kabinetų
renovacija, personalo
persirengimo ir dušo

Kvalifikuota
komanda, atnaujinta,
modernizuota ir
saugi ugdomoji
aplinka turės poveikį
vaikų saugumui.

2018-2022 m.

Intelektualiniai
Direktorė,
direktorės
15000 Eur
pavaduotojos
ugdymui ir
ūkiui.
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patalpos įrengimas,
archyvo perkėlimas,
renginių, projektų
vykdytojų kostiumų
sandėliavimo patalpa.
Sporto aikštyno
kieme renovacija –
specialios dangos
paklojimas, naujų
edukacinių erdvių,
žaidimų aikštelių tolesnis
renovavimas, sporto
inventoriaus papildymas
naujomis ugdymo
priemonėmis, gėlyno
atnaujinimas, daržo vietos
įrengimas, šiltnamio
pastatymas.

Atnaujinta,
modernizuota
aplinka turės poveikį
vaikų saugumui,
sveikatai.

Edukacinės išvykos

Edukacinės išvykos
skatina vaikus
domėtis kultūros,
istorijos, gamtos
objektais.

Gamtamoksliniai
tyrimai,
sodininkystė,
gėlininkystė plės
vaikų akiratį, gilins
žinias, ugdys
darbinius įgūdžius,
bendruomeniškumą.

Intelektualiniai

2018-2022 m.

1300 Eur

1000 Eur

15000 Eur

2018-2019 m.

2018-2019 m.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
mokytojai.

Žmogiškieji

500 Eur

600 Eur
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Keliaudami vaikai
mokosi
savarankiškumo,
saugiai elgtis gatvėje,
gamtoje, bendrauti,
bendradarbiauti,
tyrinėti, atrasti.

Suderinta su Darželio taryba:
2017 m. Įstaigos tarybos pirmininkė Inga Černiuk, darbo grupė: direktorė Gintarė Andrijauskienė, l.e.d. pavaduotoja ūkiui Reda Gataveckienė, sekretorė
Dalia Gaudzienė, dietistė Karolina Kavaliūnienė, mokytojos: Hana Rynkevič, Ala Frelik, Laima Andrikienė.

DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ STRATEGINIS PLANAS
1. 2013–2022 m. valstybinė švietimo strategija www.smm.lt;
2. Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija“ „Lietuva 2030“, www.lietuva2030.lt;
3. Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 m. strateginės kryptys, strateginis planas; www.vilnius.lt;
4. 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. XI-1281;
5. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nuostatos www.lrs.lt;
6. Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu
Nr. V-1009;
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7. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra Nr. VPI-2.3.-ŠMM-03-V-02-001);
8. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-09-02 įsakymas Nr. V-779);
9. Mokyklos vadovai kaitos procese/R. Mečkauskienė, leidykla TIKLIS, 2007. – 416 p. ISBN 9955-672-07-2;
10. Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ nuostatai, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d.,
sprendimu Nr. 1-129;
11. Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, 2003 m. Prieiga internetu;
12. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Ratifikuota 1995. Prieiga internetu;
13. Interaktyviojo mokymo strategijos, 2013. Prieiga internetu;
14. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 m. kovo 14 d. nr. I-1234, papildytas smurto prieš vaikus
įstatymas 2017 m. vasario 21 d; www.lrs.lt;
15. Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A15-567/17(2.1.4E-KS) patvirtintas „Vilniaus miesto
savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas“;
16. Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A51-16807/17(3.3.2.9-EM4) patvirtintas „Vilniaus miesto
savivaldybės tėvų mokesčio (ugdymo lėšų) paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas“;
17. Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A51-16770/17(3.3.2.9-EM4) patvirtintas „Vilniaus miesto
savivaldybės 10 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas“;
18. http://www.smm.lt/web/lt/naujienos/pedagogu-rengimo-pertvarka (Pedagogų rengimo modelis);
19. https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/veiklos-kokybes-isivertinimo-metodika (Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas,
veiklos kokybės įsivertinimo metodika).

________________________________________
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