
VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“  

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO LYGIO ANALIZĖ 

2019M. SAUSIS 

Eil. 

Nr. 

Prioritetinė 

kryptis, 

tikslas 

Indikatorių 

apibrėžimas 

Indikatoriaus reikšmės Pastabos 

Buvusi situacija Buvo planuojama Dabartinė situacija 

1. Ugdymo 

kokybė ir 

pagalba 

vaikui, 

šeimai. 

1.1.Ugdymo 

programų 

įgyvendini

mas 

įstaigoje. 

2017m. dirbama pagal 

Ikimokyklinę ugdymo programą, 

patvirtintą Vilniaus lopšelio-

darželio „Pasaka“ direktorės 

2017-09-01 įsakymu Nr.V-

14(1.7), pritarta Vilniaus m. 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2017-08-28 įsakymu 

Nr.30-2109 bei Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo 

programą (2014m.). 

Priešmokyklinukams taikoma 

prevencinė „Zipio draugų“ 

programa. 

2018m. parengti Patyčių, 

smurto prieš vaikus, 

krizinių situacijų valdymo 

prevencijos 2018-2020m. 

programą bei Patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

priemonių 2018-2019m.m. 

planą; pradėti jų 

įgyvendinimą. 

Parengta  Patyčių, 

smurto prieš vaikus, 

krizinių situacijų 

valdymo prevencijos 

2018-2020m. 

programa, patvirtinta 

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 2018-

2019m.m. planas, 

patvirtintas Vilniaus 

lopšelio-darželio 

„Pasaka“ direktorės 

2018-09-05 įsakymu 

Nr.V-21(1.7). 

Prevencinės priemonės 

įgyvendinamos pagal 

planą. 

 

1.2.Pagalba 2017m. individualios užduotys Plėsti veiklos Nuo 2018m. rugsėjo  
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vaikui, 

šeimai. 

dažniausiai skiriamos  vaikams, 

kuriems sunkiau sekasi ugdyti(s), 

dažnai serga – nelanko įstaigos ir 

pan. 

Specialiųjų poreikių vaikai 

dalyvauja logopedės 

organizuojamose  pratybose. 

individualizavimą, 

numatant individualias 

užduotis savaitės bėgyje 

visiems grupės 

ugdytiniams; atlikti 

savaitės planų analizę. 

Įdarbinti specialųjį 

pedagogą. Suderinti 

logopedės ir specialaus 

pedagogo pratybų 

tvarkaraščius; organizuoti 

specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams 

pratybas specialistų 

kabinetuose, ugdytinių 

lankomose grupėse ir kt. 

mėn. buvo 

planuojamos grupių 

savaitės planuose 

individualios užduotys 

savaitės bėgyje visiems 

grupės ugdytiniams; 

kiekvieną mėnesį nuo 

2018m. rugsėjo iki 

gruodžio atlikta 

analizė. 

Nuo 2018-04-16 

įdarbinta specialioji 

pedagogė Edita darbui 

su specialiųjų poreikių 

turinčiais vaikais. Ji 

parengė užsiėmimų 

tvarkaraščius, kurie 

buvo suderinti su 

logopedės užsiėmimų 

tvarkaraščiais. 

Specialiųjų poreikių 

turintys vaikai gauna 

reikiamą pagalbą. 

2. Saugios, 

jaukios, 

modernios 

aplinkos 

kūrimas. 

2.1.Moderni- 

zuoti laiptinių, 

grupių, 

žaidimo 

kambarių 

erdves. 

2017m. yra likusi viena paskutinė 

nemodernizuota laiptinė, kuria 

naudojasi „Žirniukų“, „Bitelių“ ir 

„Gudručių“ grupės: laiptų 

pakopos nudilę, turėklų aukštis 

neatitinka higienos normų, 

blogame stovyje yra elektros 

skydinė ir kt. 

 

„Bitelių“ grupėje laminuotos 

2018m. pilnai modernizuoti 

paskutinę nerenovuotą 

laiptinę. 

 

 

 

 

 

 

„Bitelių“ grupėje ir 

2018m. pilnai  

modernizuota 

paskutinė  nerenovuota 

laiptinė: laiptų pakopos 

padegtos neslidžiomis 

plytelėmis, pakeisti 

turėklai, kurių 

aukštingumas atitinka 

higienos normas, 

pakeista elektros 
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grindys yra netenkinančios 

būklės: vietomis pasikeitusi nuo 

valymo danga, aptrupėję, atsilupę 

grindjuostės. 

rūbinėlėje pakeisti grindų 

dangą nauju linoleumu. 

skydinė, išdažytos 

sienos. 

2018m. „Bitelių“ ir 

„Žirniukų“ grupėse bei 

rūbinėlėse pakeista 

grindų danga nauju 

kokybišku linoleumu. 

2.2.Kurti vaikų 

judėjimą 

skatinančias 

saugias erdves 

įstaigos išorės 

aplinkoje. 

Įstaigos teritorijoje šaligatviai ir 

takeliai į aikšteles buvo pakloti, 

pastačius darželį – 1968m., todėl 

yra labai prastos būklės. 

Pastaraisiais metais po nedidelę 

atkarpą buvo keičiamas šaligatvis 

naujomis trinkelėmis, kad vaikai 

galėtų saugiai važinėti 

dviratukais, paspirtumais, 

judėjimo priemonėmis, bėgioti. 

Tam buvo skiriamos paramos ir 

2% lėšos. 

Vaikų veiklai lauke šiltuoju metų 

laiku naudojomės natūraliu – 

medžių pavėsiu, tačiau pastarosios 

vasaros buvo vis karštesnės ir 

sudėtinga surasti pavėsį ir 

organizuoti, pvz.: meninę veiklą 

su didesniu kiekiu vaikų. 

2018m. pakeisti nedidelę 

atkarpą šaligatvio, vedančio 

link Montesori grupės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018m. numatyta pastatyti 

skirtingose įstaigos pusėse 

– rytinėje ir vakarinėje, 

dideles erdves pavėsines su 

suoliukais įvairiai veiklai. 

 

 

2018m. nebuvo  

pakeistos trinkelės 

nedidelėje atkarpoje 

šaligatvio, vedančio 

link Montesori grupės, 

nes savivaldybė 

neskyrė lėšų šiems 

avariniams darbams. 

 

 

 

 

2018m. pavasarį 3 

pavėsinės buvo 

užsakytos, tačiau dėl 

ilgos eilės pastatytos 

buvo spalio mėnesį. 

 

3. Įstaigos 

vidinių ir 

išorinių 

ryšių 

plėtojimas, 

patrauklum

o didinimas 

Informacinės 

sistemos 

gerinimas. 

Sukurta internetinė svetainė, 

tvarkoma auklėtojos Rimos, 

atitiko reikalavimus, tačiau 

pakeistas  Respublikos darbo 

kodekso 27 straipsnio 

„Darbuotojo asmens duomenų ir 

jo teisės į privatų gyvenimą 

Įstaigos internetinę svetainę 

2018m. pertvarkyti, 

atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 

27 straipsnio „Darbuotojo 

asmens duomenų ir jo 

teisės į privatų gyvenimą 

Įstaigos internetinė 

svetainė 2018m. 

pertvarkyta, 

atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos darbo 

kodekso 27 straipsnio 

„Darbuotojo asmens 
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Direktorė                                                                                                                        Danguolė Babičienė 

apsauga“ 3 punktas įpareigoja 

daryti pakitimus įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

 

apsauga“ 3 punktu. 

 Įsteigti naują aktualią 

rubriką.  

duomenų ir jo teisės į 

privatų gyvenimą 

apsauga“ 3 punktu. 

Įsteigta nauja rubrika 

tėvų pageidavimu. 


