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1. Užtikrinti aukštą ugdymo(si) paslaugų kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams.

Uždaviniai

Planuotas pasiekimas

Uždavinys 1
Išlaikyti ir stiprinti
intelektualinius
išteklius,
sudarant
pedagogams galimybes
ir sąlygas: tobulinti
kvalifikaciją; skleisti ir
perimti gerąją darbo
patirtį;

Lopšelio-darželio pedagogai įgis
pedagogines
kompetencijas:
domėsis naujovėmis; jas taikys
pedagoginėje
veikloje;
bus
aktyvūs
patirties skleidėjai,
besidomintys kitų institucijų
gerąja darbo patirtimi. Išsiplės
pedagoginių
kompetencijų
taikymo galimybės.

Pasiektas rezultatas

Visi pedagogai nuolat tobulina kompetencijas
seminaruose, dalyvauja konferencijose, dalinasi gerąja
patirtimi.
Visos auklėtojų padėjėjos išklausė seminarą „Auklėtojų
padėjėjos – vaikų ugdymo proceso dalyvės.
1 logopedas įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę
kategoriją.
1
pedagogai
baigė
išlyginamąsias
studijas
(ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų
programa).
Uždavinys 2
Integruojami
projektai, Vykdomas ilgalaikis projektas „Augu su gamta“.
Atsižvelgiant į darželio atliepiantys sveikatos ugdymo Organizuotos išvykos į Saugaus eismo mokyklą,
savitumą
dėti kompetenciją aiškiai atspindės tiriamosios ekskursijos, sporto varžybos, šventės.
pastangas
ugdytinių siekiamybę.
Sporto inventorius papildytas naujomis priemonėmis
sveikatos
veiklai salėje, grupėje ir lauke.
kompetencijos plėtrai,
Sudarytas ir patvirtintas sumažinto kaloringumo
aktyviai
veikiant
valgiaraštis.
įstaigoje, ir už jos ribų.

Planuoti
finansiniai
ištekliai

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

860

812,80
Asmeninės
lėšos

500

695

Uždavinys 3
Užtikrinti pedagogams
ir kitiems darbuotojams
prieigą prie interneto.

Sukurtos sąlygos užtikrins saugų
ir kvalifikuotą lopšelio-darželio
personalo darbą. Aplinka atitiks
standartus. Atsiras galimybė gauti
ir taikyti informaciją.

Išvada apie pasiektą
tikslą

Visiems darbuotojams sudarytos vienodos sąlygos kelti kvalifikaciją, siekiant gerinti ugdymo kokybę ir tobulinti
bendradarbiavimo įgūdžius. Pedagogai organizavo ir dalyvavo įvairiuose grupės, įstaigos, miesto ir tarptautiniuose
projektuose. Sporto inventoriaus ir priemonių papildymas sudarė galimybę plėsti ir paįvairinti vaikų kūrybinę-žaidybinę
veiklą, saugoti ir stiprinti sveikatą. Visi darbuotojai turi galimybę naudotis bevieliu internetu ir darbo procese taikyti IKT.

Tikslas

Įstaigoje įrengtas bevielis internetas.
Specialistai aprūpinti kompiuteriais, spausdintuvais,
dauginimo aparatais.
Įsigytas laminavimo aparatas.

1000

1151

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

Uždaviniai

Planuotas pasiekimas

Aplinka
atitiks
vaikų
ugdymo(si)
ir
saviraiškos
poreikius, lavins vaikų estetinį
suvokimą.
Gerės sąlygos
vaikų
kūrybinei
raiškai
įgyvendinti. Didės lopšeliodarželio patrauklumas.
Vaikai,
turintys
spec.
sąlygas ugdymosi
poreikių
gaus
poreikių kvalifikuotą pagalba.

Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Atnaujinti
erdvę
sportinei
aktyviai
veiklai.
Tobulinti
kūrybinių
žaidimų,
meninės veiklos erdves.

Atnaujintos lauko aikštelių erdvės.
Nupirkti ir įrengti 8 keturviečiai spyruokliukai
vaikų aktyviai veiklai.
Sutvarkytas lauko teritorijos apšvietimas.
Atnaujintos grupių edukacinės aplinkos.
Įrengta studija vaikų meniniam ugdymui.

Uždavinys 2
Gerinti,
specialiųjų
vaikų ugdymui.

Specialistai nuolat dalyvauja seminaruose,
mokymuose,
konferencijose,
konsultuoja
pedagogus ir tėvus.
Aktyvi Vaiko gerovės komisijos veikla,
siekiant užtikrinti specialiųjų ugdymosi

Planuoti
finansiniai
ištekliai
10000

335

Panaudoti
finansiniai
ištekliai
6145

300
Asmeninės lėšos

poreikių vaikų integraciją ir pagalbą.
Sėkminga specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų
integracija grupėse.
Atnaujintas logopedo-psichologo kabinetas.
Nupirkta naujų priemonių bei literatūros.
Uždavinys 3
Estetiška, saugi ir funkcionali Pakeisti darželio langai.
Tęsti patalpų remonto aplinka motyvuos darbuotojus, Atliktas remontas „Obuoliukų“, „Saulutės“,
darbus.
ugdys vaikų estetinį suvokimą, „Kodėlčiukų“ ir „Boružiukų“ grupėse.
užtikrins saugumą.
Atliktas sanitarinių mazgų remontas „Saulutės“
grupėje.
Pakeista grindų danga keliose grupėse,
koridoriuje.
Pakeistas visų grupių apšvietimas pagal HN.
Išvada apie pasiektą
tikslą

Tikslas

Uždaviniai

15000

90000
79850

Pagerintos darbo sąlygos ir aplinka darbuotojams. Sukurtos saugios, funkcionalios ir šiuolaikiškos edukacinės erdvės vaikų
ugdymui(si) ir meninei-kūrybinei veiklai.

3. Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, diegti pagarbos jausmą vieni kitiems
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
Planuotas pasiekimas

Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Plėtoti bendruomenės Švietimo paslaugos grįstos Išsiaiškintas šeimų poreikis dėl paslaugų
veiklą,
palaikant bendradarbiavimu optimaliai plėtros.

Planuoti
finansiniai
ištekliai

bei plėsti įstaigos

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

santykius su šeima.

Uždavinys 2
Formuoti
lopšeliodarželio
įvaizdį,
savitumą,
atspindint
veiklos kryptis, rengiant
edukacinius projektus
su partneriais.

Išvada apie pasiektą
tikslą

tenkins vietos bendruomenės
poreikius.
Dauguma
bendruomenės narių suvoks
partnerystės svarbą, vyraus
geras mikroklimatas. Lopšelisdarželis taps atviras kaitai,
naujovėms.

Vykdomas bendradarbiavimas su „Genio“
progimnazija, Vilniaus PPT, VŠĮ „Vaikų
ugdymas“, Žvėryno seniūnija.
Tėvų dalyvavimas darželio savivaldoje:
Darželio taryba, grupių tėvų komitetai.
Bendrų projektų su tėvais įgyvendinimas
(„Laiškas senoliams“, „Mano miestas“,
„Vaikas-šeima-pedagogas“ ir kt.).
Tėvų dalyvavimas vaikų veiklose: bendri
vaidinimai, žaislų ir priemonių gamyba, grupės
veiklų organizavimas, bendros šventės ir
išvykos.
Vaikų pasiekimų analizė ir aptarimas su šeima.

Kiekvienas
bendruomenės
narys suvoks savo veiklos
svarbą atliepiant šiuolaikinės
įstaigos viziją ir atras savo
vaidmenį
bendrame
komandiniame darbe.

Formuojama stiprios organizacijos kultūra.
Parengtas įstaigos etikos kodeksas.
Atnaujinta įstaigos ugdymo programa.
Atnaujinta darželio internetinė svetainė.
Sukurtas įstaigos himnas, emblema ir kita
atributika.
Bendruomenė dalyvauja įvairiuose miesto ir
respublikiniuose renginiuose ir projektuose.

Geras įstaigos mikroklimatas motyvuoja gerinti ugdymo kokybę, formuoti įstaigos įvaizdį.
Bendruomenės nariai tampa vis aktyvesni ugdymo proceso iniciatoriai ir dalyviai.
Skatinamas komandinis darbas įvairiose veiklose.
Vadovai skatina iniciatyvumą, aktyvumą, lyderystę ir atsakomybę.
Derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo(si) būdų, rūpinamasi šeimos švietimu.
Išplėtotas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

