
Darželio veiklos tikslai ir funkcijos 

1. Darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos 

tendencijas padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, 

pažintinius poreikius, ugdyti vaiko dorines nuostatas, plėtoti dvasines, intelektines ir 

fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam 

mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą. 

 

2. Darželio veiklos uždaviniai: 

2.1     teikti vaikui kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; 

2.2     tenkinti vaiko socialinius, kultūrinius, pažintinius, komunikacinius poreikius; 

2.3     padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes; 

2.4     kurti palankias ugdymo (-si) ir darbo sąlygas;  

2.5     skatinti vaiko iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir plėtoti jo gebėjimus; 

2.6     teikti vaikui reikiamą pagalbą, puoselėti jo individualumą; 

2.7     perimti ir skleisti pozityvią patirtį, taikant pažangiausius ugdymo (-si)  

modelius; 

2.8     užtikrinti vaikams sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką. 

 

3. Darželio funkcijos: 

3.1     vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis 

programomis, atsižvelgdamas į vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, taip 

pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 

3.2     rengia ir pritaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas; 

3.3     rengia strateginį veiklos planą ir metinę veiklos programą; 

3.4     sudaro vaikams higienines, materialines, pedagogines, psichologines ugdymo (-

si) sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmens brandą; 

3.5     suteikia vaikams doros ir mandagaus elgesio pagrindus, supažindina su  

bendrosiomis žmogaus vertybėmis, lavina gebėjimą jomis grįsti savo gyvenimą; 

3.6     vykdo ugdymo (-si) sutartyse numatytus įsipareigojimus; 

3.7     sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus; 

3.8     užtikrina sveikatos ir saugos darbe, civilinės ir priešgaisrinės saugos įstatymų 

reikalavimų vykdymą; 

3.9     nustato darbo organizavimo tvarką; 



3.10 organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas 

(klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas, ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.11 organizuoja vaikų maitinimą Darželyje; 

3.12 sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesines kompetencijas; 

3.13 užtikrina higienos normų laikymąsi, kuria teisės aktų reikalavimus atitinkančią 

sveiką, saugią ugdymo (-si) ir darbo aplinką; 

3.14 kuria ugdymo  turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais 

Švietimo aprūpinimo standartais; 

3.15 viešai skelbia informaciją apie darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.16 vykdo kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir steigėjo nustatytas funkcijas. 


