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Eil. 

Nr. 

Prioritetinė 

kryptis, 

tikslas 

Indikatorių 

apibrėžimas 

Indikatoriaus reikšmės Pasta-

bos Buvusi situacija Buvo planuojama Dabartinė situacija 

1. Ugdymo 

kokybė ir 

pagalba 

vaikui, 

šeimai. 

1.1.Ugdymo 

programų 

įgyvendi-

nimas 

įstaigoje. 

Įstaigą lanko vis daugiau 

vaikų, turinčių elgesio 

sutrikimų, specialiųjų 

ugdymosi poreikių. Laikas 

nuo laiko pasitaiko tarp 

vaikų konfliktų, erzinimų, 

mėgdžiojimų. 

2018m. parengta Patyčių, 

smurto prieš vaikus, 

krizinių situacijų valdymo 

prevencijos 2018-2020m. 

programa bei Patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

priemonių 2018-2019m.m. 

planas; pradėtas jų 

įgyvendinimas. 

Ugdyti bendruomenės narių 

supratimą apie kitokius 

vaikus, toleranciją. Parengti  

Patyčių, smurto prieš 

vaikus, krizinių situacijų 

valdymo prevencijos 2018-

2020m. programos,   

Patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių 

2019-2020m.m. planą, 

pradėti įgyvendinti 

numatytas priemones. 

Įgyvendinus programą, 

atlikti efektyvumo analizę. 

Parengta  Patyčių, smurto prieš 

vaikus, krizinių situacijų 

valdymo prevencijos 2018-

2020m. programos, patvirtintos 

Vilniaus lopšelio-darželio 

„Pasaka“ direktorės 2018-09-05 

įsakymu Nr.V-21(1.7), pritarta 

Vilniaus lopšelio-darželio 

„Pasaka“ įstaigos tarybos 2018-

08-30. 

Parengtas  Patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių 2019-

2020m.m. planas, patvirtintas 

Vilniaus lopšelio-darželio 

„Pasaka“ direktorės 2019-09-30 

įsakymu Nr.V-14(1.7). 

Prevencinės priemonės 

įgyvendinamos pagal planą. 

Pradėta įgyvendintos 

Prevencinės programos 

efektyvumo analizė:  

1.Parengtas klausimynas 

pedagogams išsiaiškinti, ar 

sumažėjo tarp vaikų patyčių, 

konfliktų, įgyvendinus 

Prevencinėje programoje 

numatytas priemones. 

2.Koks mikroklimatas  grupių 

personalo komandose. 

 



3.Tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimo kokybė. 

1.2.Pagalba 

vaikui, 

šeimai – 

vaiko 

sveikatos 

stiprini-

mas 

įstaigoje 

ir 

šeimoje. 

Pagal  kiekvienais metais  

pristatomas vaikų 

sveikatos pažymas, apie 

50% įstaigą lankančių 

vaikų turi sveikatos 

problemų (laikysenos, 

svoriu ir kt.).  

Keli metai iš eilės įsigyta 

po 2-3 judėjimą 

skatinančias priemones 

(važiuokles, triratukus ir 

pan.), renovuojami 

šaligatviai – trasos saugiai 

važinėtis. 

Iki 2018 metų vasario 

kūno kultūros užsiėmimus 

vaikams organizavo grupių 

auklėtojos. Nuo 2018m. 

vasario mėn. įstaigoje 

pradėjo dirbti neformaliojo 

ugdymo pedagogas fizinio 

lavinimo pamokėlėms 

organizuoti. 

Organizuojant vaikų veiklą 

lauke, skatinti aktyvų vaikų 

judėjimą dviratukais, 

triratukais, paspirtukais, 

važiuoklėmis. Tam parengti 

šių judėjimo priemonių 

naudojimo grafiką – 

kiekviena grupė turės po 2 

pusdienius per savaitę 

naudotis iš karto visomis 

judėjimo priemonėmis, 

šalmais. Baigti šaligatvio-

trasos renovavimą važinėtis 

ratu darželio teritorijoje. 

Sudarant 2019 metams kūno 

kultūros užsiėmimų 

tvarkaraštį, derinti atskirų 

grupių ir to paties amžiaus 

vaikų grupių pamokėles, 

kurias organizuos kūno 

kultūros specialistas, o 

grupių auklėtojos, 

dalyvaudamos 

užsiėmimuose, teiks 

individualią pagalbą 

vaikams, kuriems ji 

reikalinga. 

Parengti lauke esančios 

futbolo aikštės naudojimosi 

grafiką grupėms: kiekviena 

grupė turėtų laiką žaisti 

Kūno kultūros specialistas 

organizavo  atskirų grupių ir to 

paties amžiaus vaikų grupių 

pamokėles, numatytas  2019m. 

tvarkaraštyje. Grupių auklėtojos 

jam asistavo valandėlių metu: 

teikė individualią pagalbą 

vaikams, kuriems ji buvo 

reikalinga. Drauge su kūno 

kultūros specialistu ir 

auklėtojomis vaikai dalyvavo 

„Lietuvos mažųjų žaidynėse“, 

tapome finalininkais, 

laureatais(gauti diplomai, 

pasirašyti Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto prezidentės 

D.Gudzinevičiūtės). 

Baigtas šaligatvio - trasos 

renovavimas važinėtis ratu 

darželio teritorijoje. Pagal 

parengtą judėjimo priemonių 

naudojimo grafiką – kiekviena 

grupė turėjo po 2 pusdienius per 

savaitę naudotis iš karto visomis 

judėjimo priemonėmis, šalmais. 

Kadangi vaikai turėjo didelį 

pasirinkimą ir laiko tarpą 

važinėtis, beveik nekilo 

konfliktų tarp vaikų dėl 

pasidalinimo judėjimo 

priemonėmis, vyravo geras 

 



judrius žaidimus.  

Kiekvienais metais 

dalyvauti „Lietuvos mažųjų 

žaidynėse“. 

emocinis klimatas. 

Pedagogai organizavo su vaikais 

įvairius judriuosius žaidimus 

pagal sudarytą futbolo aikštės 

naudojimosi grafiką. Šioje 

aikštėje buvo organizuoti ir 

tarpgrupiniai sporto renginiai. 

Pasiimant vaikus iš darželio, 

siūloma vaikams ir tėvams 

pažaisti futbolą aikštėje.  

Futbolo federacija padovanojo 

vartams naujus tinklelius. 

Įstaigos internetinėje svetainėje 

siūlomi straipsniai, nuorodos, 

kaip turiningai leisti laisvalaikį. 

2. Saugios, 

jaukios, 

modernios 

aplinkos 

kūrimas. 

2.1.Vidaus 

edukacinių 

erdvių 

renovavimas/

modernizavi-

mas. 

 

Darželio salėje parketas 

buvo paklotas 1975m. 

Šiuo metu daugelyje vietų 

atšokinėjo grindų dangos 

lentutės, vaikams nesaugu 

šokti, sportuoti. Dalį 

pavasario, vasarą bei dalį 

rudens būna labai karšta 

salėje, vaikai dažnai 

perkaista. 

 

„Pabiručių“, „Drugelių“, 

„Gudručių“, abiejose 

Valdorfo grupėse dar yra 

1968m. paklotos lentinės 

grindys, o siauruose 

koridoriuose – parketas. 

Per metus vaikams 

Pakeisti salės susidėvėjusių 

parketą modernia medžiaga 

– tarketu. 

Įrengti salėje 

kondicionierių. 

 

 

 

 

 

 

Perlakuoti vasarą 

„Pabiručių“, „Drugelių“, 

„Gudručių“, abiejose 

Valdorfo grupėse  Valdorfo 

grupėse bei siauruosiuose 

koridoriuose grindis. 

 

2019m. vasarą pakeistos salės 

grindys šviesios spalvos tarketu. 

Įrengtas salėje kondicionierius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019m. vasarą „Pabiručių“, 

„Drugelių“, „Gudručių“, 

abiejose Valdorfo grupėse  

Valdorfo grupėse bei 

siauruosiuose koridoriuose 

grindys padengtos vienu lako 

sluoksniu. 

 



aktyviai judant, lako 

sluoksnis nusidėvi. 

 

„Nykštukų“ ir Valdorfo(2) 

grupių tualetai ir 

prausyklos neatitinka 

saugos reikalavimų: 

tualetuose nėra pertvarų-

kabinų; tiek prausyklose, 

tiek tualetuose suskilę 

grindų bei sienų plytelės, 

įskilę kriauklės. 

 

 

Darželyje yra tik vienas 

nešiojamas multimedijos 

aparatas, todėl, norint 

paįvairinti ugdymo 

procesą 9 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų grupėse yra 

sudėtinga.  

 

 

 

 

Pilnai 

renovuoti/modernizuoti 

„Nykštukų“ ir Valdorfo(2) 

grupių prausyklas ir 

tualetus. 

 

 

 

 

 

 

Įsigyti 3 išmaniąsias lentas 

siekiant paįvairinti ugdymo 

procesą grupėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019m. vasarą pilnai 

renovuota/modernizuota 

„Nykštukų“ ir Valdorfo(2) 

grupių prausyklos ir tualetai: 

tualetuose įrengtos kabinos, 

pakeistos sienų ir grindų 

plytelės, unitazai; prausyklose 

pakeistos sienų, grindų plytelės, 

praustuvai, rankšluostinės, 

vonelės ir kt. 

 

Įsigytos 3 išmaniosios lentos ir 

įrengtos priešmokyklinėse – 

„Drugelių“ ir „Gudručių“ 

grupėse bei „Žirniukų“ grupėje, 

kurioje yra įgyvendinamas 

tarptautinis projektas „sau helio 

to the world“. Pedagogai 

instruktuoti, kaip šiomis 

lentomis naudotis. 

2.2.Kurti 

vaikų 

judėjimą 

skatinančias 

saugias 

erdves 

įstaigos 

išorės 

aplinkoje. 

Įstaigos teritorijoje 

pastaraisiais metais po 

nedidelę atkarpą buvo 

keičiamas šaligatvis 

naujomis trinkelėmis, kad 

vaikai galėtų saugiai 

važinėti dviratukais, 

paspirtumais, judėjimo 

priemonėmis, bėgioti. Liko 

dalis nepakeisto šaligatvio, 

Pakeisti šaligatvio dalį , 

esančią prie „Pabiručių“, 

Valdorfo(2) bei Montesori 

grupių naujomis 

trinkelėmis, kad vaikai 

galėtų saugiai važinėtis 

įvairiomis judėjimo 

priemonėmis ratu 

vidiniame kieme. 

 

2019m. vasaros pabaigoje buvo  

pakeista šaligatvio dalis , esanti 

prie „Pabiručių“, Valdorfo(2) bei 

Montesori grupių naujomis 

trinkelėmis, kad vaikai galėtų 

saugiai važinėtis įvairiomis 

judėjimo priemonėmis ratu 

vidiniame kieme. 

 

 

 



 

Direktorė                                                                                                                        Danguolė Babičienė 

todėl vaikai negali saugiai 

vidiniame kieme ratu 

važiuoti; apsigręžiant ir 

grįžtant kartais išvažiuoja 

priešpriešais, susiduria, 

kyla konfliktai ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Įstaigos 

vidinių ir 

išorinių 

ryšių 

plėtojimas, 

patrauklum

o didinimas 

Informacinės 

sistemos 

gerinimas. 

Darželio internetine 

svetaine naudojasi vis 

daugiau jau įstaigą 

lankančių vaikų tėvai bei 

norintys, kad jų vaikai 

lankytų mūsų darželį. 

Tėvai išsako savo 

nuomones, ką galėtų 

greitai rasti įstaigos 

svetainėje, nereikėtų gaišti 

laiko klausinėjant grupių 

auklėtojas ar 

administraciją. Įstaigos 

personalas taipogi siekia, 

kad greičiau bendra 

informacija būtų paskleista 

visai bendruomenei. 

Įstaigos internetinėje 

svetainėje įdiegti keletą 

naujų skilčių:“paslaugose“ – 

prašymų formos; „struktūra 

ir kontaktai“ – laisvos darbo 

vietos; nauja skiltis – „tai 

aktualu“. Skiltyje „grupės“, 

atidarius norimą grupę – 

tėvai rastų tos grupės dienos 

ritmą. 

 

  

Įstaigos internetinė svetainė 

2019m. pertvarkyta, atsižvelgus 

į bendruomenės narių siūlymus:  

įdiegta keletas naujų 

skilčių:“paslaugose“ – prašymų 

formos(prašymas išbraukti iš 

sąrašų; prašymas dėl 50% 

nuolaidos; prašymas dėl 

pasiėmimo iš darželio; tėvų rašto 

dėl vaiko ligos pateisinimo 

pavyzdys); „struktūra ir 

kontaktai“ – laisvos darbo 

vietos; nauja skiltis – „tai 

aktualu“, kur talpinama 

visuomenės sveikatos biuro 

informacija, tėvų straipsniai  - 

geroji savo patirtis vaikų 

auginimo klausimais; pedagogų 

ir specialistų straipsniai apie 

vaikų ugdymą. Skiltyje 

„grupės“, atidarius norimą grupę 

– tėvai randa tos grupės dienos 

ritmą. 

 

 


