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STRATEGINIS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus lopšelis-darželis „Geniukų kalvė“ – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga, teikianti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Strateginis planas parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013-2022m. 

strategija. 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

2. Organizacinė struktūra. 

    Vilniaus lopšelis-darželis „Geniukų kalvė“ yra bendros paskirties ikimokyklinė įstaiga. 

Lopšelyje-darželyje vaikų grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų: 2 ankstyvojo amžiaus 

grupės, 7 ikimokyklinio amžiaus grupės ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės. Lopšelyje-darželyje 

vykdomos: ikimokyklinio ugdymo programa „Tuk tuk tuku“, Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programa. Nuo 2014 metų įgyvendina tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo 

programą „Zipio draugai“ ir nuo 2015 metų dalyvaujame emociniame projekte „Aš+tu=mes”. 

Kuriama ugdymo(si) turiniui įgyvendinti tinkama aplinka, kuri kasmet aprūpinama naujomis, 

šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis ir žaislais. Darželis dirba vaikų saviraiškos ugdymo(si) 

kryptimi. Lopšelio-darželio muzikos salėje sudarytos tinkamos sąlygos vaikų meninių gebėjimų 

ugdymui(si) šokant, vaidinant, muzikuojant. Etnokultūros praktiniai užsiėmimai, įgyvendinant 

tautinio ugdymo idėjas, vyksta lopšelio-darželio įkurtoje „Močiutės seklytėlėje“. 2014m. įrengta 

sporto aikštelė lauko teritorijoje. Gerinant saugią ir sveiką vaikams ugdymosi aplinką, pakeisti visų 

grupių žaidimų kambarių langai, sutvarkytos bendrosios patalpos. Įsigyti grupėse nauji stalai ir 

kėdutės, nupirkta IKT įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, projektorius). Virtuvės patalpose 

atnaujinta įranga ir inventorius. Kadangi lopšelis-darželis pastatytas prieš 45 metus, beveik visą 

pastatą ir vidaus patalpas reikėtų modernizuoti. Lauko žaidimų aikštelėse tik dalis metalinių 

įrenginių pakeisti šiuolaikiškais mediniais, skirtais aktyviai vaikų veiklai. 

 



 

3.Žmogiškieji ištekliai. 

Ugdytiniai 2013/2014m.m. 2014/2015m.m. 2015/2016m.m. 

Ikimokyklinio amžiaus 221 215 196 

Priešmokyklinio 

amžiaus 

39 44 64 

Iš viso : 260 259 260 

 

       Įstaigoje dirba 21 pedagogas, iš kurių 17 auklėtojų (tame tarpe  3 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės) turi vyresniojo auklėtojo, 4 – auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Jiems talkina patyrę, 

aukštos kvalifikacijos meninio ugdymo pedagogė, turinti vyr. mokytojo ir logopedė, turinti 

metodininko kvalifikacines kategorijas. 

4. Finansiniai ištekliai. 

     Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro Mokinio krepšelio (MK), Vilniaus miesto 

savivaldybės, specialiosios lėšos, kitos ne biudžeto lėšos. 

5. Informacinės ir komunikavimo priemonės. 

    Lopšelis-darželis naudojasi AB TEO teikiamomis paslaugomis, naudojasi išorinio telefono ryšiu, 

turi 2 kompiuterius įsigytus savo lėšomis, 2 spausdintuvus. Lopšelis-darželis turi multimedijos 

įrangą. 53 proc. pedagogų įgijo naujų žinių ir praktinių gebėjimų kaip naudoti šiuolaikines 

technologijas ugdymo procese, dalyvaudamos ES projekte „Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo 

plėtra“. Žinios apie lopšelio-darželio veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos lopšelio-darželio 

internetiniame puslapyje www.geniukukalve.lt, darželis turi du elektrinius paštus. 

III.STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

6. Stiprybės: 

-         racionalumas naudojant finansinius išteklius ; 

-         įstaigoje gausu šiuolaikiškų edukacinių ugdymo priemonių ir žaislų, užtikrinančių kokybišką 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; 

-         sudaromos galimybės dalyvauti įvairiuose edukaciniuose projektuose, miesto renginiuose ; 

-         nuolat organizuojami seminarai, renginiai, mokymai, skatinantys tobulėti pedagogus ;          

-         tikslinga projektinė veikla, vienijanti visą įstaigos bendruomenę ;  

-         suburtas kvalifikuotas, kompetentingas pedagogų kolektyvas, galintis teikti kokybišką 

ugdymą. 

 

http://www.geniukukalve.lt/


7. Silpnybės: 

-         vaikų skaičius yra per didelis esamoms įstaigos patalpoms ; 

-         tobulintina ugdomojo proceso planavimo kokybė; 

-         tarp pedagogų vyraujanti konkurencija ; 

-         trūkumas pedagogų, kurie galėtų dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. 

8. Galimybės: 

-         nuolat siekti profesinio tobulėjimo; 

-         dalyvauti konkursuose, siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas; 

-         skatinti kūrybinių išteklių panaudojimą, kuriant darželio lauko aplinką; 

-         sudaryti galimybes pedagogams kelti kompiuterinio raštingumo lygį ; 

-         pasiekti aktyvaus pedagogų tarpusavio bei vaikų tėvų-pedagogų bendradarbiavimo ir įtraukti 

juos į aktyvią darželio veiklą. 

9. Grėsmės: 

-         per didelis vaikų skaičius grupėse; 

-         daugėja vaikų, turinčių elgesio sutrikimų ir specialiųjų poreikių ; 

-         nepakankamas finansavimas neigiamai atsiliepia įstaigos patrauklumui. 

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIAI TIKLSAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

10. Vizija. 

     Ugdymo įstaiga – etnokultūros ir pilietiškumo ugdymo centras - patraukli, atvira mikrorajono 

bendruomenei. Etninį ugdymą perteikti per etninę kultūrą, per glaudžią darną su aplinka, dorinėmis 

normomis, ekologinės elgsenos ir sveikos gyvensenos principais. 

11.Misija. 

     Ugdymo įstaiga, garantuojanti ugdomojo proceso kokybę ir ugdymo formų įvairovę, 

pripažįstanti individualų vaiko tobulėjimo ir gyvenimo ritmingumo kelią, savo veiklą siejanti su 

bendromis tautos tradicijomis bei dorovinėmis  vertybėmis. 

 

 

 

 



12.Prioritetiniai tikslai : 

 Saugi,  sveika, funkcionali, patraukli  ugdymo(si) aplinka, kurioje dirbtų profesionalūs 

specialistai; 

 Ugdymo, kaip vientiso proceso, paremto natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu kurt 

save, kaip asmenybe. 

 Siekti vaikų ugdymo(si) kokybės įgyvendinant atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą 

,,Tuk tuk, tuku“.  

 kurioje dirbtų profesionalūs specialistai; 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vertinimas. 

 


