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I. ĮVADAS 

  

Ginkūnų lopšelis-darželis – ugdymo įstaiga, įgyvendinanti pagrindines švietimo nuostatas. 
Kvalifikuoti mokytojai padeda vaikui įsijungti į visuomenę, perimti vertybines visuomenės 
orientacijas, dorines nuostatas, principus, elgesio normas. Stengiamasi kurti aplinką, kuri tenkintų 
prigimtinius vaikų poreikius. 

  

  

II. LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS 

  

Ginkūnų lopšelis-darželis – vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga seniūnijoje, įkurta 1975 
m. Lopšelyje-darželyje veikia 4 grupės: ,,Žirniukų” – ankstyvojo amžiaus, ,,Saulutės” – jaunesniojo 
amžiaus ,,Pelėdžiukų” – vyresniojo amžiaus , ,,Varpelių” – priešmokyklinio ugdymo. 

Lopšelyje-darželyje vaikų kontingentas sukomplektuotas. Lankančių vaikų skaičius 75. 
Įstaigos užpildomumas 100 %. 

Lopšelio-darželio kolektyvą sudaro 23 darbuotojai, iš jų 10 pedagogų ir 13 aptarnaujančio 
personalo. 1 mokytojas turi metodininko kvalifikaciją, 6 yra įgyję vyresniojo mokytojo 
kvalifikaciją. Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, teikiama logopedo pagalba. 

Įstaigoje dirbama menine linkme pagal šias programas: ikimokyklinio ugdymo programa 
,,Spalvota vaikystė” ir ,,Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. Lopšelyje-
darželyje yra puoselėjamos tradicijos: 

    ketvirtadieninės pramogos - sportinės, etnoliteratūrinės, gimtadienių; 

    grupių vardadieniai; 

        Kalėdų senelio brolio apsilankymas: jis surenka vaikų laiškus, skirtus Kalėdų seneliui ir 
išdalina dovanas, kurios lieka grupėje. Taip grupės papildomos naujomis ugdymo priemonėmis ir 
žaislais; 

    priešmokyklinės grupės išleistuvių šventės proga-tėvų spektaklis vaikams; 

    vaikų gynimo dienos šventėje vaidina darželio darbuotojai. 

Lopšelyje-darželyje yra tenkinami vaikų saviraiškos poreikiai: veikia dailės studija 
,,Spalviukai“ ir šokių būrelis. 

  

 

 



III. SITUACIJOS ANALIZĖ  

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

VARTOTOJAI 
-          Palanki ugdytinių tėvų nuomonė apie įstaigą 
ir joje dirbančius specialistus. 

         Dalinai renovuotas įstaigos pastatas. 
         Yra budinti grupė (7.00-19.00). 
         Veikia ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo 

grupė. 
         Teikiamas priešmokyklinis ugdymas. 
         Teikiama logopedo pagalba vaikams, turintiems 

kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 
         Tėvai aktyvūs švenčių, pramogų ir kitų renginių 

dalyviai. 
         Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai. 

         Daug mikrorajono vaikų nepatenka į 
ugdymo įstaigą. 

         Žymiai didėja šeimų skaičius, kurioms 
taikoma mokesčio lengvata už vaiko 
išlaikymą įstaigoje. 

UGDOMOJI APLINKA 
 Estetiška grupių aplinka. 
 Grupės nuolat papildomos ugdymo 

priemonėmis. 
 Sukurta saugi, į vaiką orientuota grupių 

aplinka. 

 Lopšelyje-darželyje nėra atskirų 
miegamųjų, salės, laisvų patalpų 
papildomam vaikų ugdymui plėtoti. 

 Lauke nėra sporto aikštelės, trūksta  
įrenginių. 

 MATERIALINĖ BAZĖ 
 Geranoriška tėvų parama – 2 % nuo pajamų 

mokesčio sumos. 
 Individuali tėvų parama grupių interjerui 

atnaujinti. 

         Nepakankamas finansavimas, neleidžiantis 
geriau sutvarkyti darželio teritorijos. 

         Šiuolaikinių technologijų stoka. 
         Nepakanka lėšų baldams ir įrangai 

atnaujinti. 
DARBUOTOJAI 

         Kvalifikuotas specialistų kolektyvas, gerus 
profesinius įgūdžius turintis aptarnaujantis 
personalas. 

         Nuolatinis dėmesys kvalifikacijos tobulinimui. 
         Daugelis darbuotojų įvaldę kompiuterinį 

raštingumą. 

         Ribotos galimybės materialiai skatinti ir 
motyvuoti darbuotojus. 

         Maži atlyginimai. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
         Aktyvinti bendradarbiavimą su kitomis šia 

veikla užsiimančiomis įstaigomis. 
         Stiprinti materialinę bazę. 
         Įstaigos projektinės veiklos tobulinimas 

pritraukiant lėšas. 
         Rėmėjų paieška lopšelio-darželio materialinės 

bazės stiprinimui. 
         Kelti pedagoginę, vadybinę kompetenciją, 

tobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, 
dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

         Didėjantis socialinės atskirties, asocialių 
šeimų skaičius. 

         Specialistai gali susirasti geriau apmokamą 
darbą ir palikti įstaigą. 

         Didėjanti emigracija. 

 

 

 



IV. MISIJA 

  

Ginkūnų lopšelis-darželis – humanizuota ir demokratizuota vaikų ugdymo įstaiga, kurioje 
vykdomas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Ugdymo procesas 
organizuojamas pagal įstaigos pedagogų sukurtą vaikų ugdymo programą ,,Spalvota vaikystė“ ir 
priešmokyklinio ugdymo programą, kurias įgyvendina ne tik pedagogai, bet ir bendruomenė 
Specialiųjų poreikių vaikams skiriama specialisto pagalba. 

   

V. VIZIJA 

  

Ginkūnų lopšelis-darželis – besimokanti, atvira kaitai ir naujovėms valstybinė ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga, kurioje vaikas yra asmenybė ir kūrėjas, mokytojas – asmenybė, kūrėjas ir draugas, 
tėvai – ugdymo proceso partneriai. 

Bendruomenė – sveika, dora, humaniška, iniciatyvi, kūrybinga, tobulėjanti, puoselėjanti 
tautos kultūros vertybes ir tradicijas. 

Lopšelis-darželis pripažįstamas kaip pirmoji ir svarbiausioji ugdymo pakopa, atliepianti tėvų 
lūkesčius ir norus, užtikrinanti aukštą, įvairių gebėjimų vaikų ugdymo kokybę. 

   

V. FILOSOFIJA 

  

Lopšelis-darželis – vietos bendruomenės kultūros židinys, kuriantis ir puoselėjantis savas 
tradicijas. 

  

  

VI. PRIORITETAI 

  

1. Moderni, saugi ir ugdymą(si) skatinanti aplinka. 

2. Bendruomenės sutelktumas – ugdymo proceso kokybiškumas. 

3. Ugdytinių ir jų tėvų meninės raiškos sklaida. 

 

 



VII. STRAEGIJOS REALIZAVIMAS 

1. Prioritetas. Moderni, saugi ir ugdymą(si) skatinanti aplinka. 

Tikslas: 

1.1. Tobulinti ugdymo aplinką, tenkinančią fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius vaikų 
poreikius, atitinkančius jų amžių. 

Uždaviniai: 
1.1.1. Tęsti įstaigos patalpų interjero atnaujinimą. 
1.1.2. Apsirūpinti šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis 
1.1.3. Įsigyti lauko įrengimų, grupės ir individualiems vaikų judėjimo poreikiams tenkinti. 
1.1.4. Tobulinti sąlygas, padedančias tenkinti vaikų saviraiškos poreikius. 

Eil. 
Nr. Priemonė Rezultatai Pasiekimo 

laikas Atsakingas 

1.1.1. 

1. Lopšelio grupės 
kapitalinis remontas. 

Ankstyvojo amžiaus 
vaikams sutvarkyta, 
higienos normas 
atitinkanti ugdymo(si) 
aplinka. 

Iki 2011 m. 
pabaigos 

Direktorius, 
ūkvedys 

2. Grupių grindų dangos 
keitimas. 

Higienos normas 
atitinkanti grindų danga. 

2011-2013 
m. 

3. ,,Saulutės” grupės 
interjero atnaujinimas. 

Estetiška, saugi grupės 
aplinka. 2012 m. 

4. Patalpos, skirtos vaikų 
saviraiškai, atnaujinimas. 

Vaikai visapusiškai 
tenkina saviraiškos 
poreikius. 

2012 m. 

1.1.2. 

1. Naujų kompiuterių 
pirkimas. 

Modernizuotos mokytojų 
darbo vietos ir ugdymo 
procesas. 

Iki 2012 m. 
pabaigos 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2. Audio ir video 
aparatūros įsigijimas. 

2011-2013 
m. 

3. Grupių ir metodinio 
kabineto papildymas 
naujausia literatūra ir 
ugdymo priemonėmis. 

1.1.3. 

1. Nauji lauko įrengimai 
grupių aikštelėse. 

Vaikai tenkina judėjimo, 
žaidimų ir saviraiškos 
poreikius lauke. 2011-2013 

m. 
Direktorius, 
ūkvedys 2. Sporto aikštelės 

įrengimas. 
Sudarytos geros sąlygos 
judriajai veiklai lauke. 

1.1.4. 

1. Nauji molbertai dailės 
studijoje. 

Sudarytos labai geros 
sąlygos vaikų meninei 
kompetencijai ugdyti. 

Iki 2012 m. 
pabaigos Ūkvedys 

2. Nauji stendai dailės 
darbų eksponavimui. 

Bendruomenė nuolat 
supažindinama su vaikų 
meniniais gebėjimais. 

2011-2013 
m. Ūkvedys 

3. Nauji muzikos 
instrumentai ugdomojoje 
veikloje. 

Muzikos instrumentų 
pagalba vaikai lavina 
meninius gebėjimus. 

2011-2013 
m. 

Meninio ugdymo 
pedagogas 

2. Prioritetas. Bendruomenės sutelktumas-ugdymo proceso kokybiškumas. 



Tikslas: 

2.1 Siekti, kad įstaigoje dirbtų kvalifikuoti ir atsakingai savo darbą atliekantys darbuotojai. 

Uždaviniai: 
2.1.1. Nuolat kelti, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją. 
2.1.2. Skleisti  mokytojų gerąją darbo patirtį. 
2.1.3. Tobulinti komandinį darbą įstaigoje. 

Eil. 
Nr. Priemonė Rezultatai Pasiekimo 

laikas Atsakingas 

2.1.1. 

1. Mokytojų ir 
aptarnaujančio personalo 
kvalifikacijos kėlimas. 

Įstaigoje dirba 
kvalifikuoti darbuotojai. 

2011-2013 
m. Direktorius 

2. Naujausių technologijų  
įvaldymas. 

Mokytojai ir 
aptarnaujantis personalas 
savo darbe pritaiko 
naujas technologijas. 

2011-2013 
m. Direktorius 

3. Vykdoma mokytojų 
atestacija. 

Įstaigoje dirba atestuoti 
mokytojai. 2013 m. Direktorius 

2.1.2.. 

1. Atnaujinti stendai 
laiptinėje. 

Įstaigos lankytojai gauna 
informaciją apie 
mokytojų gerąją darbo 
patirtį. 

2012 m. Direktorius, 
ūkvedys 

2. Vadovų ir mokytojų 
gerosios darbo patirties 
sklaida rajono 
metodiniuose būreliuose. 

Reprezentuojama įstaiga 
rajone. 

2011-2013 
m. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

3. Informacijos talpinimas 
žiniasklaidoje apie vaikų 
ugdymą ir renginius 
įstaigoje. 

Reprezentuojama įstaiga 
šalyje. 

2011-2013 
m. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2.1.3. 

1.Komandų sudarymas 
pagal darbuotojų 
kvalifikaciją ir pomėgius. 

Įstaigos veiklos programa 
vykdoma komandinio 
darbo pagrindu. 

2011-2013 
m. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2. Bendradarbiavimas tarp 
komandų, įstaigos tarybos 
ir grupių tėvų aktyvų. 

Nuosekliai įgyvendinama 
įstaigos veiklos 
programa. 

2011-2013 
m. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
ūkvedys, l-d 
tarybos 
pirmininkas 

  

 

 

 



3. Prioritetas. Ugdytinių ir jų tėvų meninės raiškos sklaida. 

Tikslas: 

3.1. Padėti atsiskleisti tėvų ir vaikų meniniams gebėjimams. 

Uždaviniai: 
3.1.1. Organizuoti tėvų ir įstaigos darbuotojų kūrybines parodas. 
3.1.2. Rengti meninius projektus. 
3.1.3. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

Eil. 
Nr. Priemonė Rezultatai Pasiekimo 

laikas Atsakingas 

3.1.1. 1. Paroda ,,Mano 
pomėgis”. 

Bendruomenės nariai 
sužino vieni kitų 
pomėgius. 

2011 m. 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

3.1.2. 1. Meninis projektas 
,,Kuriame pasaką”. 

Tėvų, vaikų ir mokytojų 
bendradarbiavimo dėka 
įvykdytas meninis 
projektas. 

2012 m. 
Meninio 
ugdymo 
pedagogas 

3.1.3. 

1. Vaikų piešinių parodos 
Ginkūnų 

seniūnijoje ir bibliotekoje. 

Ginkūnų seniūnijos 
bendruomenė susipažino 
su lopšelio-darželio vaikų 
meniniais gebėjimais. 

2011-2013 
m. Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui, 
meninio ugdymo 
pedagogas 

2. Dalyvauti Ginkūnų 
seniūnijos  

kultūros centro 
organizuojamame 
koncerte. 

Bendruomenė sužino apie 
lopšelyje-darželyje 
ugdomus vaikų meninius 
gebėjimus. 

2012 m. 

___________________________________ 
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