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vilniaus lopselio-darZelio ,,Drevinukas" (toliau - mokykla) strateginio plano tikslas -efektyviai planuoti' organizuoti ir vykdyti istaigos veiklq, telkti vaikq, tevq, mokytojq ir socialiniqpartneriq bendruomeng, skatinti pokydius, kurie prisidetq prie ugdymo(si) kokybes gerinimo.
Mokyklos veiklos strategija - tai strategija, sujungianti i naujq konkrediq veiklq, veiklosvienetq stiprinimo strategijas ir leidLiantL pasiekti mokyklos visumines veiklos esmines naujos

kokybes.

visas institucijos pavadinimas - vilniaus ropselis-darZelis ,,Drevinukas,..
Sutrumpintas pavadinimas _ Mokykla.

Mokyklos isteigimo data - 1964-02-10. vilniaus miesto vykdomojo komiteto 1964 m.vasario l0 d.
sprendimu Nr' 166 p' Mokyklai suteiktas Nr. 77. vilniaus miesto Tarybos l99g-07-15 sprendimu Nr.
225 Mokyklai suteiktas pavadinimas ,,Drevinukas,,. 

-
Mokyklos veiklos pradLia - 1964-03 _l 5.

Institucijos grupe - 3ll0 (ikimokyklinio ugdymo mokykla), tipas 3112 (lopselis-darZelis), Juridinis
statusas - I fiuridinis asmuo), identifikavimo kodas - 19001g935.
Mokyklos priklausomybes tipas _ 2 (savivaldybes).

Mokyklos adresas - K. Donelaidio g. 12,LT - 03102vilnius.

fstaigos telefonas - (8 5) 233 04 35, el. pa5tas _

Ugdymo kalba - lietuviq.

Mokyklos steigejas - vilniaus miesto savivaldybes taryba, kodas - 1gg710061, adresas Konstitucijos
pr. 3, LT - 09601 Vilnius.

Mokyklos veiklos koordinatorius - vilniaus savivaldybes administracijos Ikimokyklinio ugdymo
skyrius, kodas - 188710061, adresas -Konstitucijos.pr. 3,LT- 09601 vilnius.
Ugdymo forma - dienine.



Pagrindine veiklos rD5is

801010.
- ikimokyklinis ugdymas"(su prieSmokyklinio ugdymo grupemis), kodas _

Mokykla yra valstybine dieninio tipo, bendrosios paskirties fstaiga, kurioje veikia g
grupes:

2 - ankstyvojo ugdymo grupes (2_3 m);
5 _ ikimokyklinio amLiausgrupes (2_6 m.);
I _ prie5mokyklinio amZiaus grupe (6_7 m.).
Mokykloje sudarytos sqlygos vaikui atsiskleisti, tobuleti, atsiZvelgiant i individualias

galimybes' vaikai mokosi Laisd,ami, stebedami, kurdami, dalindamiesi patirtimi su kitais. yyrauja
integruotas ugdymas, komandinio, Laidimq, diskusijq, savarankiSko darbo metodai. vykdomi
trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai' Pagristai ir tikslingai naudojami grupinio darbo metodai, taikomi
lvairlis grupavimo budai, atsiZvelgiant i lvairius vaiko poreikius. veikla vykdoma ne tik grupeje.
vaikai taip pat ugdomi netradicineje aplinkoje (paZintinese ir edukacinese kelionese, isvykose,
ekskursijose)' Didelis demesys skiriamas ugdymui lauke. Ugdymas po atviru dangumi tampa ugdymo
patalpose t4sa' Mokykloje vykdoma tarptautine programa ,,zipio draugai,,, socialinio-emocinio
ugdymo programa ,,Kimochi", ,,Dramblys", i ugdymo proces4 integruojami E. Gorgono muzikinio
ugdymo koncepcijos elementai.

Strategini planq renge vilniaus lopselio-darZelio ,,Drevinukas,, direktoriau s 2022m. rugsejo
men' 6 d' lsakymu Nr' v-46 sudaryta darbo grupe: direktorius, l. 

". 
p. direktoriaus pavaduotojas

ugdymui' ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priesmokyklinio ugdymo mokytojas, meninio ugdymo
mokytojas.

Rengiant strategini 2023-2027 metq pran4 vadovautasi:

o Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu;
o LR Seimo 2012 m. geguZes 15 d. nutarimu Nr. xr-20r5 patvirtinta

strate gij a,,L ietuvo s p aLangos strate gij a,,Li etuva 203 0,, :

D o kumentai, k uriais vadorwuj amasi rengiant plang :

Valstybes paZangos



o Lietuvos Respublikos vyriausybes 2021 m. balandLio '.2g d. nutarimu Nr. 2g2
patvirtinta Strateginio valdymo metodika; galiojanti suvestine redakcija nuo 2021-l-01.

o Lietuvos Respublikos vyriausybes 2003 m. rugsejo I 1 d. nutarimu Nr. 1 160 patvirtinta
Nacionaline darnaus vystymosi strategija; galiojanti suvestine redakcija nuo 20l l-04_0g.

o Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.kovo 9 d. isakymuNr' v-374 patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-2024 me'
strateginiu veiklos planu;

o Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m.gruodZio 21 d. lsakymu Nr,
V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija;

o Vilniaus miesto savivaldybe s 2022-2.024 metq strateginiu veiklos
vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2022 m.vasario 2 d. sprendimu Nr. l_1300;

o Vilniaus lop.el io_da fielio,,Drevin ukas,, nuostatais ;

c 2018_2022 m. veiklos isivertinimo rezultatais;

o 2018_2022 m. veiklos ataskaitomis;

o visuomends poreikiais, esama situacija, i5oriniais ir vidiniais veiksniais bei
atsiZvelgiant i turimus :Zmogiskuosius, materialinius isteklius.

Rengiant strategini plan4 buvo laikomasi viesumo, bendravirno, bendradarbiavimo ir
paftnerystes principq.

planu, patvirtintu

II. MOKYKLOS STRATEGIJA

vlzlJA - pasitikintis savimi, kDrybingas, sveikas ir saugus vaikas, kuris siekia ir
patiria ugdymo(si) sekmg pagal savo galias, patirtibei poreikius.

MISIJA - telkti tevq ir istaigos bend.iomeng, kuri ugdytq pilietisk4, sociarq,
tinkamai pasirengusi mokyklai ir besikeidiandiai visuomenei vaika.

vERTYIIES - pagarba, pilieti5kumas, bendradarbiavimas, toleranc,rja, humaniSkumas.



III. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Tikslas 1' siekti individualios vaiko pazangos, uztikrinant kokybisk4 ikimokyktin! irpriesmokyklini ugdym4, atitinkant! kiekvieno vaiko vysfymosi raid4.
UZdaviniai:

1'l' uztikrinti ikimokyklinio ir riesmokyklinio ugdymo programq kokybisk4
igyvendinim4;

1.2. siekti nuoseklumo ir tgstinumo igyvendinant ikimokyklinio
ugdymo programas;

1.3. stebeti kiekvieno vaiko individuali4 pai.angq,j4 fiksuoti bei komunikuoti Seimai;
1.4. diegti inovatyvias ugdymo(si) formas ir metodus.

Tikslas 2' stiprinti mokytojq, tevq (globcjq) bendravim4 ir bendradarbiavim4,
siekiant uilmegzti lygiavertes partn erystes santykiu s.

UZdaviniai:

2'l' lttaukti tevus (globejus) i ugdymo proceso organizavim4 ir ugdytiniq individualios
paZangos ir pasiekimq vertinimo proces4;

2.2. aktyvinti tevq (grobeiq) daryvavim4 mokykros bendruomenes gyvenime;
2'3' stiprinti mokytojq, tevq (globejq), aptamaujandio personalo pozityvaus bendravimo

kompetencij4.

Tikslas 3' Pletoti ekologi5kai tvari4 ir inovatyvi4 ugdymo(si) aplink4, skatinandi4
vaikg veiklum4, k[rybi5kum4 ir sveik4 gyvenseng.

UZdaviniai:

3' l' pletoti projekting veik4 sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ekologinemis temomis:
3.2. puoseleti saugi4, sveik4, emoci5kai stipri4 aplink4;

ir prie5mokyklinio



aa11

poveiki sveikatai.

diegti vaikams supratim4 ekologiSkq maisto produktq vartojimo teigiamq
aprc

Tikslas l. Siekti in
priesmokyklini ugdym4, atitinkanti kiekvieno vaiko vystymosi raid4.

ULdaviniai Atsakingi vykdyojai IStekliai

l.l. UZtikrinti
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo
programq
kokybiSk4

igyvendinim4.

plano parengimas ir
vykdymas.

1.1.2. Metiniq
veiklos planq
parengimas ir
vykdymas.

1.1.3. Mokyrojq
kvalifikacijos
tobulinimo
programos
parengimas ir

1.1.1. Stratesinio

direktoriaus pavad.
ugdymui,
darbo grupe

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktorius,

2023-2027 m.

2023-2027 m.

2023-2027 m.

Zmogi5kieji

ZmogiSkieji

1.2. Siekti
nuoseklumo ir
tgstinumo

igyvendinant
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo
programas.

1.2.1. Ikimokyklinio
ugdymo programos
atnaujinimas ir
!gyvendinimas.

l.2.2.Kurti
individualizuotas
ugdymo(si)
programas skirtingq
poreikiq vaikams.

1.2.3.Taikyti
naujoves, kurios yra
reikSmingos ugdant
vaikus
modernejandioje

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, VGK,
mokytcijai

Direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

2023-2027 m.

2023-2027 m. ZmogiSkieji

5 000 Eur.
Zmogi5kieji

1.3. Diegti
inovatyvias
ugdymo(si)
formas ir
metodus.

1.3.1. Interaktyu,{,
inovatyviq ugdymo
priemoniq isigijimas
ir naudojimas

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

2023-2027 m. l0 000.Eur.
Zmogi5kieji



1.3.2. [sigyti lauko
muzikos
instrumentq.

1.3.3. Konsultacijq,
seminarq
mokytojams
organizavimas.

1.3.4. Dali ugdymo
proceso organizuoti
lauko erdvese

itraukiant STEAM
elementus.

1.3.5. Steigti
skaitymo ir ra5ymo
bibliotekeles
keliomis
skirtingomis
kalbomis.

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, muzikos
mokytojas

Direkttirius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

2023-2027 m.
Zmogi5kieji

Zmogi5kieji

mogi5kieji

5 000 Eur.

I 000 Eur.
Zmogi5kieji

1.4. Stebeti
kiekvieno vaiko
individuali4
palang1,jq
fiksuoti bei
komunikuoti
Seimai.

1.4.1. Individualios
vaiko paZangos
stebejimo ir
vertinimo sistemos
tobulinimas.

1.4.2. Sukurti
,,Vaiko paLangos
gerinimo model!,,.

1.4.3. Ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio
amLiaus vaikq
pasiekimq vertinimo,
isivertinimo ir tevq
(globejq)
informavimo
sistemos
tobulinimas.

1.4.4. Savalaikes
pagalbos teikimas
pradejusiems lankyti
mokykl4 ir

direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, VGK

2023-2027 m.

mogiSkieji

Zmogi5kieji

mogiSkieji

mogiSkieji



uZsienio vaikams.

1.4.5. Kurti ir pletoti
gabiq bei specialiqjq
poreikiq vaikq
atpaZinimo ir

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai,
VGK

2023-2027 m. ZmogiSkieji

TIKSLO 1. PASIEKIMO IR UZDAVINIU IGYVENDINIMO RODIKLIAI

Numatomi rezultatai

L Uztikrinti
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo programq
kokybiSk4

igyvendinima.

Profesionaliai parengtas
Strateginis ir Metinis veiklos
planas ultikrins 90 yo

kokybiSk4 ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
programq igyvendinim4 bei
dides tevq (globejrt) labai
gerai ir gerai vertinandiu

500h 60lJh 700 800 900

2. Siekti nuoseklumo
lr tgstnumo
igyvendinant
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio
ugdymo programas.

Atnauj inta ir igyvendinama
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
programa uZtikins visavertg
vaikq ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo(si)
kokybg ir dermg.
Profesionaliai parengta ir
idiegta individualizuoto
ugdymo(si) programa
uZtikrins 80 % specialiuosius
poreikius turindiq vaikq
kokybiSk4 ugdym4(si) ir
sekminsa intesracii

50,, 600h 7DVo 750h

3. Diegti inovatyvias
ugdymo(si) formas ir
metodus.

Naudojant inovatyvias
ugdymo(si) formas ir
metodus, 90 % vaiku bus
uZtikrinras kokybiSkas
ugdymas(is). Igyros



pades siekti idomesnio,
kokybi5kesnio ugdymo
proceso.
80 % mokytojq savo darbe
taikys inovatyvius ugdymo
metodus, kurie atitiks vaiko
amLi1, poreikius.

4. Stebeti kiekvieno
vaiko individuali4
paLangq,j4 fiksuoti
bei komunikuoti
Seimai.

Profesionaliai parengta vaiko
paZangos stebejimo ir
vertinimo sistema uZtikrins
90 o/o pageresiandi4

S

savalaiki, sisteming4 ir
nuoseklq vaiko paZangos

50" 60'h 70" 80" g00h

Tikstas 2. Stiprinti m@
uLmegzti lygiavertds partnerystd. runtykiur.

bendravim4 i" *o@

ULdaviniai Atsakingi vykdytojai

2.l.ltraukti tevus
(globejus) i
ugdymo proceso
organizavimqir
ugdytiniq
individualios
paZangos ir
pasiekimq
vertinimo
proces?.

2.1.1. Atlikti
apklaus4 ir
iSsiai5kinti tevq
(globejrt) llkesdius.

2.l.2.Kviesti tevus
(globejus) isitraukti i
vaikq ugdymo(si)
proces4.

2.1.3. Bendrq
projektq k[rimas ir
igwendinimas.

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui

Direktorius,
direktoliaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.

ui, mokvtoiai

2023-2027 m.

2023-2027 m.

Zmogi5kieji

I 000 Eur.
Zmogi5kieji

mogi5kieji

2.2. Aktyvinti
tevq (globejq)
dalyvavim4

istaigos
bendruomenes
gyvenime.

2.2.1. Dalyvauti,
organizuoti
bendruomenes
renginius,
edukacijas, talkas,
sportinius ir kitus
projektus.

2.2.2. Oryanizuoti
prieSmokykliniq
grupiq ugdytiniq

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktoriaus pavad.
ugdymiri, mokytojai,
tevai

2023-2027 m. 2 000 Eur.
Zmogi5kieji

500 Eur.
ZmogiSkieji



i5vykas iteveliq
(globejq)
darbovietes.

2.2.3. Organizuoti
atvirq durq dienas,
individualias
konsultacijas, tevq
(globej'.+)

susirinkimus.

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

2023-2027 m.
ZmogiSkieji

2.3. Stiprinti
mokytojq, tevq
(globejq),
aptarnaujandio
personalo
pozityvaus
bendravimo
kompetencij4.

2.3.1. Oryanizuoti
SvietejiSk4 veikl4
mokytojams, tdvams
(globejams) ir
aptarnaujandiam
personalui.

2.3.2. Ie5koti naujq
bendradarbiavimo su
tevais (globejais)
formq.

2.3.3. Atvirq dunl
dienq tevams
(globejams)

direktoriaus pavad.
ugdymui

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui, mokytojai

2023-2027 m.

2023-2027 m.

2023-2027 m.

I 000 Eur.
Zmogi5kieji

Zmogi5kieji

500 Eur.
Zmogi5kieji

TIKSLO 2. PASIEKIMO IR UZDAVIMV IGYVENDINIMO RODIKLIAI

Numatomi rezultatai

1. [traukti tevus
(globejus) iugdymo
proceso or ganizavim4 ir
ugdytiniq individualios
paZangos ir pasiekimq
vertinimo procesA.

[traukus tevus (globejus) i
ugdymo proceso
organizavimq, 80 %o tdvt4
(globejq) ir mokytojq
pageres

bendruomeni5kumo ir

2. Aktyvinti tevq
(globejq) dalyvavim4
istaigos bendruomenes

ftraukus tevus (globejus) i
istaigos bendruomenes



bendruomenes gyven ime.

istaigos mikroklirnatas"
85 % tevq (globejq)

dalyvaus istaigos

3. Stiprintimokyrojq,
tevq (globejq),
aptarnaujandio
personalo pozityvaus
bendravimo
kompetencij4.

Tobulejant bendravimo su
tevais (globejais) formoms
ir organizuoj ant Svietej i Jkq
veikl4 bendruomenei,
75 %o nariqpageres
pozityvaus bendravimo
kompetencija ir
motyvaciia.

Tikslas 3. Pldtoti
veiklum4, k[rybi5kum4 ii sveik4 gyo..rr"o4.

ugdymo(si; aptinta@

ULdaviniai
I5tekliai

3.1. Pletoti
projekting veik4
sveikatos
saugojimo,
stiprinimo ir
ekologinemis
temomis.

lysviq ik[rimas,
Siltnamio
puoselejimas.

3.1.2. Organizuoti
netradicines eco
dienas, akcijas
(eksperimentai,
bandymai, tyrinej imai,
stebejimai ir t. t.).

3.1.4.1ugdomqf i
turini integruoti
gamtosaugines temas,
iSry5kinant Svarios

3.1.1. Ekologiniq

aplinkos ir Zmogaus
sveikatos s4sajas.

3.1.5. Tapti Lietuvos
STEAM mokyklq
tinklo nariais.

direktoriaus pavad.
ugdymui,
mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui,
mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui,
mokytojai

Direktorius,

Direktoriaus pavad.
ugdymui,

2023-2027 m.

2024-2027 m.

ZmogiSkieji

I 000 Eur.
Zmogi5kieji

2 000 Eur.
ZmogiSkieji

Zmogi5kieji

3.2. Puoseleti
saugiq, sveik4,
emoci5kai stabili4
aplink4.

3.2.l.Lauko erdviu.
skatinandiq sveik4
gyvensen? ir aktyvq
judejim4, ikDrimas.

3.2.2.[sigyti
SiuolaikiSk

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui,
mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.

2025-2027 m. 5 000 Eur.
mogiSkieji

5 000 Eur.
ZmoeiSkieii



inovatyviq,
ekologiSkq
ugdymo(si)
priemoniq.

3.2.3. Socialinio-
emocinio ugdymo
programq ,,Kimochi,,
,,Zipio draugai,,,

,,Dramblys", projektq
!gyvendinimas.

3.2.4. Organizuoti
prevencinius
renginius,
skatinandius kurti
saugi4, sveik4 ir
emociSkai stabilia
aplink4.

3.2.5. Relaksacinio-
sensorinio koridoriaus
ikDrimas vaikq
socialines-emocines
sveikatos stiprinimui.

3"2.6.ltraukti i
ugdymo procesq
Meno Terapijos
elementus.

Direktorius.
direktoriaus pavad.
ugdymui, VGK,
mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui,
mokytojai

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui

Muzikos mokytoja,
mokytojai

2023-2027 m.

2023-2027 m. ZmogiSkieji

2 000 Eur.
ZmogiSkieji

Zmogi5kieji

3.3. Diegti
vaikams
supratim4 apie
ekologiSkq maisto
produktq
vartojimo
teigiam4 poveiki
sveikatai.

3.3.1. Organizuoti
vaikq maitinim4
ekologiSkais maisto
produktais.

3.3.2.Dalyvauti ES
programose ,,Vaisiq
vartojimo skatinimas
vaikq ugdymo
istaigose" ir ,,Pienas
vaikams".

3.3.3. Ugdyti sveikos
gyvensenos !gDdZius
bendradarbiaujant su
Vilniaus miesto
savivaldybes
visuomenes sveikatos

Direktorius,
dietistas

Direktorius,
dietistas

Direktorius,
direktoriaus pavad.
ugdymui,
visuomenes
sveikatos biuro

2023-2027 m.

2023-2027 m.

2023-2027 m.

50 000 Eur.
Zmogi5kieji

Zmogi5kieji



biuro specialiste.

TIKSLO 3. PASIEKIMO IR UZNAVTXIV IGYVENDINIMO RODIKLIAI

UZdaviniai Rodikliai Numatomi rezultaiai

l. Pletoti projekting
veik4 sveikatos
saugojimo, stiprinimo ir
ekologinemis temomis.

Padides vykdomq projektr]
skaidius. 30 Yo ugdymo.
veiklq bus organizuojama
netradicinese aplinkose.

sveik4, emoci5kai stabiliq
aplink4.

2. Puoseleti saugiq,

aktyvq judejim4
skatinandiomis priemonemis
ir igyvendinant socialinio-
emocinio ugdymo programas,
90 %o pageres vaikU emocine-

ichine sveikata.

Atnaujinus lauko eroves

3. Diegtivaikams
supratim4 apie
ekologiSkq maisto
produktq vartojimo
teigiam4 poveiki
sveikatai.

Tobulinant sveikos
gyvensenos igDdZius bei
dalyvaujant ES programose
,,Vaisiq vartoj imo skatinimas
vaikq ugdymo istaigose,, ir
,,Pienas v aikams", 90 %o

vaikq pageres supratimas apie
ekologiSkq produktq teigiam4

veiki sveikatai.

50" 700h 800h

IV. S'TRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMO STEBESENA

Strateginio plano igyvendinimo stebesena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.
uz strateginio plano igyvendinimq atsako vilniaus lopselio-darLelio ,,Drevinukas,,

direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar darLelis igyvendina strateginius tikslus, ar darbuotoiai
efektyviai vykdo suderintq uZdaviniq ir priemoniq !gyvendinim4.
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Direktorius/Strateginio plano kDrimo darbo grupe pristato strateginio plano igyvendinimo
rezultatus Mokyklos tarybos posedZio metu bei bendruomenes susirinkimo metu kart* per metus. Tokiu
bridu visuomene turi galimybg stebeti ir vertinti, kaip igyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siulymus
bei pageidavimus.

Lopselio-daraelio,,Drevinukas" direktorius organizuoja mokyklos veiklos kokybes
vertinim4 vien4 kart4 per metus iki sausio 3l d., sudarant vertinimo darbo grupg, kuri atlieka vertinim4
pagal paruoStq lentelg:

Po metinio Strateginio plano igyvendinimo ivertinimo
igyvendinimo priemones gali bDti keidiami.

Strateginis planas, jo tikslai,

Pasiektas rezultatas per

Pasiektas rezultatas per

Planuotas
rezultatas

Pasiektas rezultatas per
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V. PRIEDAI

uztikrinant mokyklos poreikiq tenkinim4, edukaciniq aplinkq atnaujinimq, pletojim4,
diegiant inovatyvias technologijas, kad bDtq sudarytos geresnes ugdymo(si) s4lygos, mokykla buvo
numadiusi 2018-2022 metams tris pagrindinius tikslus.

siekiant igyvendinti pirm4 tiksl4 ,,Tobulinti ugdymo ir prieZiuros kokybg, uztikrinant
ugdymo turinio kait4, atitinkanii4 Siuolaikinius ugdymo tikslus", buvo numat yti uLdaviniai: siekti
nuoseklumo ir tgstinumo veiklos planavime, formuoti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
programq dermg, pletoti aplink4, uztikrinandi4 saugi4 aplink4 ir skatinandi4 sveikos gyvensenos
nuostatq formavim4.

fgyvendinant ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas pasitelkiamos
Siuolaikines ugdomosios priemones, skatinandios aktyvi4 vaiko veikl4, jo smalsum4, kDrybiskum4,
vaizduotg' Kiekvienais metais istaiga atlieka veiklos kokybes isivertinimq, remiantis kurio isvadomis
i5skiriame stipri4sias ir silpn4sias mokyklos sritis.

vilniaus lopselyje-darLelyje ,,Drevinukas" sudaryta darbo grupe parenge ir gavusi
pritarim4 patvirtino lstaigos strategin! plan4 2018-2022 metams. AtsiZvelgiant i strateginio plano
tikslus ir uZdavinius, darbo grupe renge metinius veiklos planus. 201g m. buvo patobulinta mokyto.lq
savaitiniq planq rengimo tuarka' 2018 m. parengtas ir patvirtintas Turizm o organizavimo veiklos
aprasas' Kiekvienais metais patvirtintas ir sekmingai lgyvendintas vGK veiklos priemonir4 planas.
2019 m' parengtos ir patvirtintos ,,Moksleiviq nelaimingq atsitikimo tyrimo ir apskaitos nuostatos,,.
fstaiga glaudLiai bendradarbiauja su vilniaus pedagogine psichologine tarnyba.

Mokykloje sekmingai vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa ,,Drevinukas,,,
prevencines programos ,,Zipio draugai", ,,Kimochi,,, ,,Dramblys,,, kurios padeda vaikq geroves
k[rimui, ypating4 demesi skiriant emociniam saugumui. fgyvendinant lstaigos veiklos planus 20lg-
2022 m' buvo igyvendirrti istaigos bendruomenes projektai. Ugdytiniai kartu su mokytojais dalyvavo
renginiuose ir uZ istaigos ribq' Mokytojai sekmingai kele kvalifi kacij4ivairiomis temomis.

V. I. ANKSTESNIO STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMO REZULTATU APZVALGA
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2018 m' istaiga istojo i Respubliking ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacij4

"sveikatos Zelmeneliai"' Nuo 2018-09-01 dalyvaujame vsf ,,Tikra mityba,,projekte ,,Sveikatiada,,.
2019 m' priesmokyklines grupes ugdytiniai dalyvavo vilniaus lopselyje-d arLelyje ,,vandenis,,
sveikatingumo renginyje ,,Aktyvus judejimas edukacinese erdvese,,. Mokytojai vykde veiklas,
numatytas asociaciios veiklos planuose. fstaiga dalyvauja ES programose ,,vaisiq ir darZoviq bei pieno
produktq vartojimo skatinimo vaikq ugdymo istaigose" projekte. 2019 m.sudaryta sveikatos stiprinimo
komanda sveikatos stiprinimo programai ,,Drevinuko kelione i sveikatos sali,, paren gIi, o 201g-04-30
vertinimo komisijos sprendimu istaiga pripaLinta sveikatos stiprinimo mokykla. 2019 m.sekmingai
dalyvavome ir laimejome Siltnami uAB ,,Palink" organizuoiamame respublikiniame konkurse ,,Iki
Sodindius 2079".

Esant ekstremaliai padediai ir paskelbus karantin4 del covlD_r9
metais sekmingai organizuotas nuotolinis ir mi5rus ugdymas.

siekiant igyvendinti antr4 tiksl4 ,,Pl6toti istaigos bendruomenes bendradarbiavim4
siekiant pozityviq santykig", buvo num at54i uLdavrniai: tobulinti mokytojq komandini darb4,
pletojant lyderystg, pletoti bendruomenes veikl4 bendradarb iaujant su Seima, stiprinti mokyto.;q,
aptamaujandio personalo ir ugdytiniq pozityvaus bendravimo kompe tencij',formuoti lopselio-da rLe'io
ivaizdi' savitum4, atspindint veiklos kryptis, rengiant bendrus projektus su socialiniais partneriais.

Mokykloje didelis demesys skiriamas mokytojq ir tevq (globejq) bendravimui ir
bendradarbiavimui' Bendradarbiavimas su ugdytiniq Seimomis vyksta atsizvelgiant i mokyklos tikslus.
uZdavinius, vertybes, ugdomosios veiklos prioritetus.

Nuolat siekiama konstruktyvaus dialogo su tevais (globejais), atliepiant jq poreikius ir
liikesdius' siekiant sklandZios vaikq adaptacijos organizuotos individualios ivadines konsultacijos
tevams (globejams). otganizuojami tevq (globejq) susirinkimai.2020 m. spalio-lapkridio men. vyko
konsultacijos teveliams (globejams) vaikq elgesio problemq sprendimui, vaikq adaptacijos ir 2 metq
amZiaus vaikq ypatumq klausimais. Sekmingai teikiamos logopedo, psichologo, socialinio ir
specialiojo pedagogtl konsultacijos. Suderinami ir patvirtinami individualios pagalbos vaikui planai.

vaikai kartu su teveliais (globejais) dalyvauja ivairiuose projektuose, renginiuose,
isvykose, Sventese' Didelio pasisekimo sulauke 2019 m. pavasar! organizuotas ,,Drevinuko knygq
festivalis".

Siekiant sekmingos bendrystes tarp darbuotojq, sekmingai suorganizuotos isvykos i
Gdansk4, Rusng, Estij4, Latvij4, i5vyka i teatrq, paLintine isvyka po ,,Lietuvisk4 venecij4,., Karolinos

mokykloje 2020-2021
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bouling4. Sv. Kaledq proga

dramblvs".

Glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo deka sekmingai aktyvinama mokyklos
bendruomene' Pasirasytos bendradarbiavimo sutartys su vilniaus miesto visuomenes sveikatos biuru,vilniaus saugaus eismo mokykla, v5[ ,,Tikra mityba", vsf ,,vaiko rabui,,,virniaus lopseliu-da rLeriu
"Geniukq kalve"' Kiekvienais metais vilniaus universiteto, vilniaus kolegijos, vU Siauliq akademijos
studentai mokykloje atlieka pedagoging praktik4.

Siekiant lgyvendinti tredi4 tiksl4 ,,Gerinti lstaigos materialinius istektius kuriantsaugi4 aplink4"' numatyti sie uZdaviniai: modernizuoti ugdymo(si) bazg, pritraukti papildomrl lesqedukaciniq aplinkq ir ugdymo(si) s4lygq gerinimui, uztikrinti efektyvq Zmogiskqjq istekliq naudojim4.
2018 - 2022 m' atlikti vidaus patalpq atnaujinimo darbai: renovuota sale, atnaujinti visqgrupit+ sanitariniai mazgai, sutvarkytos visq grupiq virtuveles, pagal higienos normas antro auksto

grupese irengtos spintos poilsio diuZiniams sudeti. Suremontuotas logopedo kabinetas, koridorius.
Grupese irengtos magnetines lentos, Sviesos stalai, grupes aprDpintos kompiuterine iranga irintemetiniu rySiu, erdves papildytos naujomis lavinamosiomis priemonemis.

sekmingai turtinamos lauko erdves. Lauke irengtas vaistaZoliq darZelis ,,Drevinuko,,
vaistaZoliq pievele", sveikatingumo takas. vadovaujantis STEAM programos kryptimis kuriama
pazinimq-tyrinejimq erdve lauke. Interjero ir eksterjero erdves mokykloje tampa inovatyviomis,
stiprinandiomis vaikq fizinE sveikata.

Virtuvd, visos grupes papildytos inventoriumi, indais.
hi gienos reikalavimus. 

f si gyta konvekcine krosnis.

priemondmis, atitinkandiomis

uZ vilniaus miesto savivaldybes skirtas lesas suremontuoti sanitariniai
virtuveles, lauko aiksteleje islieta nauja danga, atnaujinti lietvamzd1iai.

Ugdant vaikq sveikos gyvensenos lgtidZius Vilniaus miesto savivaldybes Visuomends
sveikatos biuro specialiste organ izavo ugd5,tiniams veiklas Siq !gUdZi,+ formavimui.

lstaigoje vyksta dekingumo akcijos: ,,po angelo spanlu,,, ,,Baltas

mazgai, grupiq

V. il. VIDAUS ANALIZE

Vaihry pasiekimai ir paianga.
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Mokykloje vaiko pasiekimq ir paLangos vertinimas orientuotas i individuali4 vaiko
paLangq' Tai neatsiejama kokybiSko ugdymo(si) proceso dalis, kuri padeda vaikui brgsti kaip
asmenybei bei pateikia informacij4 apie vaiko ugdymo(si) patirti,pasiekimus ir paLang4.vertinimo
procese dalyvauja mokyojai, specialistai, vaikai, tevai (globejai). Mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai vertinim4 planuoja atsiZvelgdami i kiekvieno vaiko amLir4,galias, realius gebejimus ir jam
keliamus individualius ugdymo(si) uZdavinius. vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimas atliekamas
pasirenkant vertinimo bDdus ir metodus: stebejim4, pokalbi, diskusij4, vaiko pasakojimus, jo darbeliqir veiklos analizg ir kt' vaiko daroma paLanga, pasiekimai ir pastangos aprasomi ir fiksuojami
elektroniniame dienyne ,,M[sq darZelis". Ikimokyklinio amZiaus vaikai vertinami .remiantis
Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq aprasu. Priesmokyk linio amLiaus vaikai vertinami pagal
Kompetencijr4 raidos aptaiq' vaiko pasiekimai vertinami du kartus per metus. Vertinimo rezultatai
aptatiami individualiuose pokalbiuose su teveliais, su mokykros vGK, mokytojq metodiniq grupirl
susirinkimuose, pedagogq tarybos posedZiuose.

ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis LR teises aktais, reglamentuojandiais
ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4, 2017 m. sukurra Ikimokyklinio ugdymo programa

"Drevinukas", Sveikatos stiprinimo programa ,,Drevinuko" kelione i sveikuoliq sali,, ir
Priesmokyklinio ugdymo bendrqia programa. Ugdymo turinys sudarytas remiantis istaigos planavimo
sistema, ugdymas planuojamas ir igyvendinamas atsizvelgiant i vaikq amLi4,poreikius, individualius
sugebejimus ir tevq (globejq) lDkesdius. visapusi5kam vaiko asmenybes ugdymui(si) sukurta saugi,
estetiska bei funkcionali ugdomoji aplinka. Mokytojai ugdomojoje veikloje taiko ivairias strategijas,
kurios nuteikia vaikus siekti ziniq, formuotis igDdZiams ir nuostatoms bei sukur ia pagrind'mokymuisi
vis4 gyvenim4' Siulomos veiklos kviedia ieskoti ir eksperimentuoti, skatina kDrybiskum4, vaiko
emocing ir socialing raid4 bei aukstesnio lygmens m4stym4 ir problemq sprendim4.

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Drevinukas" orientuota i pagrindiniq vaiko poreikiq
tenkinim4: vaiko saugumo, sveikatos, paLinimo, saviraiskos , zaidimo, bendravimo, judejimo.
Mokykloje teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbos, kalbejimo ir kitus komunikacijos sutrikimus
bei specialiuosius ugdymo(si) poreikius. [staigoje veikia vaiko geroves komisija, kurios paskirtis -
rDpintis vaikq saugia ir palankia ugdymo(si) aplinka, orientuota i asmenybes sdkmg, ger4 savijaut4,
atlikti su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ugdymo turinys ir organizavimas.
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krepSinio,

projektine

Siekiant sudaryti

anglq kalbos, Sokiq,

veikla.

s4lygas ivairiapusiam lavinimui mokykloje,
dailes neformaliojo ugdymo uZsiemimus. Taip

vaikai gali lankyti

pat aktyviai vykdoma

Mokykloje sukurta visapusiSk4 vaiko tobulejim4 skatinanti ir emociskai saugi aplinka, kur
vaikai Laidzia, sportuoja, sprendZia ivairias problemas, yra skatinami sutelkti demesi, kritiskai m4styti,
eksperimentuoti' muzikuoti, ieskoti informacijos ir patys gali prisideti prie ugdomosios aplinkos
kurimo savo idejomis ir darbais' Mokyklos aplinka yra ugdymui(si) palanki aplinka: grupese sudarytos
s4lygos' kad vaikai galetq veikti individualiai ar su grupe, priemones yra saugios, patrauklios,
estetiskos' vaikams prieinamos. vaikq muzikinei ir fizinei veikrai irengta sale, kurioje gausu lvairiqpriemoniq' Mokytoj ams sudarytos s4lygos naudotis Siuolaikinemis technolo gij omis.

Mokyklos teritorija yra didele, saugi, skatinanti tyrineti. Dideli demesi
aplinkos lrengimui, kur vaikai turi galimybq stebeti, tyrineti, eksperimentuoti, kurti,
ivairiais metq laikais.

Mokykloje vaikui saugia ir mokymui(si) palankia aplinka, pozityvaus istaigos
mikroklimato kiirimu ir pozityvir4vertybiq puoselejimu rupinasi vaiko geroves komisija.

ugdymo(si) aplinka atnaujinama, turtinama, keidiama atliepiant vaikq ir mokytojq
edukacinius poreikius, interesus.

Mokyklos administracijos sudetis: direktorius, l. e. p.
direktoriaus pavaduotojas Dkio reikalams.

direktoriaus pavaduotoj as ugdymui,

Mokykloje valdymas ir jo efektyvumas siejamas su viso personalo darbu ir jo rezultatais.
Atsakomybes pasidalijimas padeda lanksdiau atlikti'valdymo funkcijas. Mokykloje skatinama ugdytis
lyderystes gebejimus' visiems bendruomenes nariams suteikiama laisve rodyti iniciatyvq, prisiimti
atsakomybg uL iniciatyvas, sprendimus ir jq lgyvendinim4. Lyderiai igalina ir skatina bendruomene
diskutuoti, m4styti ir veikti kDrybi5kai.

Mokykloje veikia savivalda. Ji grindLiama Svietimo tikslais, mokykloje vykdomomis
programomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis. Savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos

skiriame lauko

paLinti aplink4
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veiklos finansavimo klausimus, priima sprendimus bei daro itak4 vadovo priimamiems sprendimams,
atlieka visuomening mokyklos valdymo prieLinrq. Savivaldos institucijtl ivairovg, jq kompetencijas ir
sudarymo principus iteisina mokyklos nuostatai.

Mokykloje vyksta bendruomenes nariq bendravimas ir bendradarbiavimas ivairiaislygmenimis' Palaikomos bendruomenes nariq iniciatyvos, Iyderiq veikla telkia bendruomeng
lgyvendinti naujas idejas ugdymo srityje. Mokykloje mokytojai glaudiiaibendradarbiauja tarpus avyje,
rengia ir vykdo projektus, rengia metodines priemones, inicijuoja, organizuojair dalyvauja vilniaus
miesto' respublikos ir tarptautiniu mastu organizuojamuose renginiuose, ivairiose akcijose, parodose,
bendradarbiauja darbo grupese. Pasidalytoji lyderyste mokykloje pasiZymi aktyviu mokytojq, vaikq,
visos bendruomenes ir socialiniq partneriq bendradarbiavimu, nuolatiniu Ziniq atnaujinimu, vaidmenq
ir atsakomybes pasidalinimu, pasitikejimu.

Labai svarbus Seimos ir mokyklos tarpusavio bendravimas ir susitarimais grindZiamas
bendradarbiavimas' Seimos ir mokyklos s4veika grindLiama tevq (globejq) ir mokytojq iniciatyvq
derinimu' partnerystes pletojimu. Tevai (globejai) itraukiami i vaikq ugdymo ir ugdymosi proces4,
drauge su mokytojais sprendZia vaiko ugdymo(si) turinio, rezurtatr4 vertinimo klausimus. Tevai
(globejai) pripaZistami tiesioginiais ugdymo proceso dalyviais.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su vilniaus Jono Basanavidiaus progimnazija,
saugaus miesto centru, mikrorajono lopSeliais-darZeliais, pedagogq profesines raidos
ikimokykliniq ugdymo istaigr4,,spindulio,, metodiniu bUreliu.

o 2022 m' rugsejo I d. mokykloje dirbo 22 pedagoginiai darbuo tojai: 12- ikimokyklinio
ugdymo mokytojq, 2 - priesmokyklinio ugdymo mokytojai, 1 _ meninio ugdymo

mokytojas, 2- logopedai, I -psichologas, 1- socialinispedagogas, 1-specialusispedagogas, 1-
fizinio lavinimo mokytojas.

Mokytojai atviri naujovdms, inovacijoms. Pagal galimybes kelia savo kvalifikacij4,
profesiniq kompetencijq tobulinimo centro rengiamuose seminaruose ir kituose renginiuose.
organizuoja atviras veikla istaigos mokytojams, tdvams, kitq ikimokykliniq ugdymo istaigq ir mokyklq
mokytojams' Nuolat dalyvauja miesto, Salies kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, taip pat patys
rengia metodinius pranesimus, kuriuose perteikia savo patirti aplinkiniq istaigq bei miesto
pedagogams.

Vilniaus

centru,
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Mokytojq kvalifikacija - lemiantis veiksnys uztikrinant istaigos veiklos kokybg, todel
profesines kompetencijos tobulinimui istaigoje sudaromos s?lygos. Mokytojai kvalifikacij4 tobulina
atsiZvelgdami i istaigos tikslus bei poreikius. Kiekvienq metq pradZioje patikslinama atestacijos
programa' kuri suderinama su steigeju ir patvirtinama istaigos mokytojq atestacijos komisijoje. visispecialistai igiig aukstaii neuniversitetini ir aukstqiiuniversitetini issilavinim4, geba laiduoti kokybisk4
vaikq ugdym4(si).

{staigoje 3 - pedagogams suteikta mokytojo metodininko, 1 I - vyresniojo mokytojo, 3 -prilygtos mokytojo kvalifikacines kategorijos, 4 - siuo metu studijuoja ikimokyklini ugdym4.
o f stai goj e ditb a 2 | aptamauj andio personal o darb uoto i as.

Materialiniry ir Jinansiniq istekliq valdymas:

Mokykla valdo pasitikejimo teise perduot4 vilniaus miesto savivaldybes
ir disponuoja juo LR istatymq, vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq ir
nustatyta tvarka.

pagrindiniai mokyklos le5q Saltiniai:

o valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq vilniaus miesto savivaldybes biudZetui
skirtos leSos ir vilniaus miesto savivaldybes biudZeto resos;

r pajamos uLteikiamas paslaugas;

o fondq, otganizacijr4, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais
perduotos leSos, tikslines paskirties lesos pagar pavedimus;

o kitos teisetu bDdu igytos le5os.

Mokykla buhaltering apskait4 organizuoia, finansiniq ataskaitq rinkinius tvarko ir
mokyklos finansine veikla kontroliuojama LR teises aktq nustatyta tvarka. Mokyklos finansines
operacij as atl ieka biudZetine istai ga,,Skaitlis,,.

Mokykla laikosi patikimq finansq valdymo principq: ekonomiskumo, efektyvum.,
rczultatyvumo ir skaidrumo. Yra svarbus iStekliq panaudojimo koordinavimas, siekiant padidinti jq
efektyvum4' BiudZeto lesos naudojamos racion aliai irtaupiai, sprendimai del jq naudojimo derinami su
steigeju' Mokyklos taryba bei istaigos bendruomene. Ledq naudojimo ataskaitos teikiamos
centr alizuotai buhalterij ai be i mokykl os bendruomenei.

turtq, ji naudoja

kitq teises aktq
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VI. SSGG ANALIZES SUVESTINE

Prana5umai (Stiprybes)

L Mokykloje ugdymo(si) procesas

or ganizuojamas kokybi5k ai, atliepiavaikq ir
teveliq lDkesdius.

2 . lstai ga prip aLinta,, S ve ikat4 st ip rin an d i a

mokykla".

3. UZtikrintas sveikatai palankus mitybos

procesas, fizines ir psichines sveikatos

stiprinimas.

4. Skatinama ugdytiniq tevq savanorvste.

5. {diegtas elektroninis dienynas,,Miisrl

darZelis".

6. Rengiami ir igyvendinami bendruomenei

aktualtis proj ektai, programos.

7 . T eikiama logopedo, social inio, specialioj o

pedago go, psichologo pagalba.

8. Renovuojamos istaigos vidaus patalpos.

9. Besimokantis, iniciatyvus, siekiantis

lyderystes pedagoginis personalas.

1 0. Mokykloje taikomos tarptautines

pro gramos,,Zipio dt augai,,,,,Kimochi,,, E.

Gorgono muzikinio ugdymo koncepcijos

elementai.

Triikumai (Sitpnybesj

l. Tobulintinos bendradarbiavimo su tevais

formos ir bUdai.

2. Mokytojams triiksta patirties ir Ziniq, kaip
tinkamai or ganizuoti itraukqj i ugdym4.

3. Nepakankamas pedagoginio personalo

skaitmeninis raStingumas.

4. Mokykla neturi patirties rengiant ES projektus.

5. Patalpq stoka naujoms idejoms igyvendinti.
6. Mokykla nepritaikyta judejimo negali4

turintiems Zmonems.

Galimyb6s

1. Papildomo finansavimo paie5ka.

3. [staigos aplinka tinkama ekologiSko veikimo
principams igyvendinti.

4. Gerinti bendravim4 ir bendradarbiavima su

l. Daugeja vaikq, turindiq ugdymo(si), emocijq ir
elgesio sunkumq.

2. Mokytojq baimes ir nepasitikejimas savo

jegomis, dirbant su SUp vaikais.



tevais (globej ais), teit@
tevq Svietim4.

5. Gerinti ugdymo kokybg modemizuojant

ugdymo(si) aplinkas, atnauj inant priemones.

3. Force majeure aptintffi
veiklai.
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Elektroninio dokumento nuora5as

Vihiaus loplelis-darieiis 

'DREVNUK{$rrGAUTA
,dM-&.*r,-ffi-zJy'

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
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