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I. DUOMENYS APIE LOPŠELĮ-DARŽELĮ 

 

 

1.1. Misija 

                    Visos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenės pastangomis užtikrinti visiems ugdytiniams kokybišką ugdymą (si) bei lygias   

                     mokyklinio starto galimybes. 

 

 

1.2. Grupių skaičius, pedagogų skaičius, kiti duomenys apie lopšelį-darželį 2017 m. 

 

1.2.1. Dirba iš viso 15 pedagogų  

1.2.2. Žinios apie dirbančiuosius 

1.2.3. Vadovai: 

 

 

Pareigos  
Vardas, 

Pavardė 

Išsilavinimas 

(ką baigė, 

specialybė) 

Kvalifikacinė 

kategorija. 

Pažymėjimo išdavimo 

data 

Stažas 
Vadybinė 

kvalifikacinė 

Atlieka 

vadybines  

funkcijas 
Pedagoginis Vadybinis 

L. e. p. direktorė,  
Jolanta  

Gaidelienė 

Aukštasis, VPI, 

ikimokyklinis 

ugdymas 

Auklėtojo eksperto, 

2012-04-17 
20 2 - 

Įstaigos 

veiklos 

vadyba 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Jolanta  

Gaidelienė 

Aukštasis, VPI, 

ikimokyklinis 

ugdymas 

Auklėtojo eksperto, 

2012-04-17 
21 3 - 

Ugdymo 

vadyba 
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1.2. 4. Pedagogai:  

 

Bendras 

dirbančių 

pedagogų 

skaičius 

Įgytas išsilavinimas 

Aukštasis 
Iš jų ikimokykl. 

ugdymo spec. 

Aukštesnysis 
 

Vidurinis Pedagoginis 
Iš jų ikimokykl. 

ugdymo spec. 
Nepedagoginis 

15 9 6 15 6 0 0 

 

1.2.5. Pedagogų kvalifikacija 

 

Bendras atestuotų pedagogų 

skaičius 

Atestuota pedagogų šiomis kvalifikacinėmis kategorijomis 

Mokytojo Vyr. mokytojo Mokytojo metodininko Mokytojo eksperto 

14 1 9 3 1 

 

 

1.3. Kiti duomenys 

Ugdytiniai. 

Vadovaujantis centralizuoto vaikų priėmimo į įstaigą tvarka 2018 m. rugsėjo 1 d. 

 

Grupių 

skaičius 
Data  

Grupės Vaikų skaičius 

mokslo metų 

pradžioje 

Iš jų: 

lopšelio darželio priešmokyklinė Lopšelio gr. 
Priešmokyklinio 

amžiaus 

6 2018-09-01 2 4 - 127 36 8 

 

 

Vaikų lankomumas fiksuojamas kiekvieną mėnesį ir talpinamas tinklalapyje www.manodienynas.lt 
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1.3.1. Struktūra ir funkcijos 

Darželio struktūra: 

- vaikų lopšelis – 1,5 - 3 metų vaikams;  

- vaikų darželis - 3-5(6) metų vaikams; 

- priešmokyklinio ugdymo grupė(s) – vaikams, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai. 

 
Darželis, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio ugdymo programomis bei kitomis Darželio parengtomis ir 

steigėjo patvirtintomis programomis, atlieka šias funkcijas: 

- rengia strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą; 

- formuoja vaikų ugdymo turinį, atitinkantį pagrindines Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas, individualius darželio 

bendruomenės poreikius; 

- sudaro vaikams higienines, materialines, pedagogines, psichologines ugdymosi sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmens brandą; 

- suteikia vaikams doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos pagrindus, supažindina su bendrosiomis žmogaus vertybėmis, lavina gebėjimą jomis 

grįsti savo gyvenimą; 

- įvairiomis formomis organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, jiems teikia specialiąją pedagoginę pagalbą; 

- sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus; 

- užtikrina sveikatos ir saugos darbe, civilinės ir priešgaisrinės saugos įstatymų reikalavimų vykdymą; 

- nustato darbo organizavimo tvarką; 

- gali organizuoti sutrumpintos darbo dienos vaikų grupių veiklą; 

- gali organizuoti papildomą vaikų tėvų apmokamą veiklą vaikams; 

- organizuoja priešmokyklinį ugdymą; 

- organizuoja vaikų maitinimą darželyje. 

Darželiui vadovauja direktorius. Direktorius skiriamas vadovaujantis LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus funkcijas 

reglamentuoja lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuostatai bei pareigybės aprašas. 

Lopšelį-darželį „Pagrandukas“ lanko lietuvių šeimų vaikai nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Yra nedidelė dalis vaikų iš mišrių ar kitakalbių šeimų. Dauguma 

vaikų auga palankioje socialinėje aplinkoje, materialiai aprūpintose šeimose. 

Vaikų muzikinių gebėjimų ir lavinimu rūpinasi meninio ugdymo pedagogas. 

Su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais vaikais  įstaigoje dirba logopedas. 

Lopšelis-darželis dirba pagal savo ikimokyklinio ugdymo programą „Pagrandukas“, kuri sukurta bendromis pedagogų ir tėvų pastangomis.  

Remdamasi šių filosofijų idėjomis, mūsų bendruomenė siekia, kad vaikas tobulėtų kaip asmenybė, neatsisakant prigimtinių pažintinių įpročių, emocijų išraiškų, aplinkos 

tyrinėjimo metodų bei kt. Grupėse įrengtos įvairios veiklos bei žaidimų erdvės vaiko gebėjimų tobulinimui.  Erdvės  nuolat papildomos priemonėmis bei atnaujinamos 

pagal finansines įstaigos galimybes. Visus bendruomenės narius, o ypač tėvelius, kviečiame ir skatiname dalyvauti patrauklios ir estetiškos kasdienės įstaigos aplinkos 

kūrime. Įstaigoje jau susiformavusios meninio ugdymo tradicijos. Vaikų meninis ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į programos reikalavimus, vaikų poreikius ir 

suteikiant vaikams galimybę tobulinti gebėjimus tėvų pageidavimu veikiančiuose papildomo ugdymo būreliuose. Rengiami vaikų teatro ir muzikos spektakliai, dailės 

darbelių parodos. Organizuojamos šventės, pramogos, įvairių meninių kolektyvų renginiai vaikams, tėvams, pedagogams, svečiams. Vaikų muzikinei veiklai salėje 

kaupiamos reikalingos priemonės. Sudarytos geros sąlygos vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių formavimui.
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2. VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ: 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

ETOSAS 

1. Mokyklos 

vertybės 

 

Kiekvieno darbuotojo nuolatinis 

mokymasis ir tobulėjimas 

Aktyvi,  profesionali bendruomenė; 

Aplinka pritaikyta bendruomenės 

narių poreikiams, saugi, jauki, geras 

mikroklimatas; 

Tikslų vieningumas ir atsakomybė 

už ugdymo(si) rezultatus; 

Sukurtos savitos tradicijos, nariai 

noriai įsitraukia į įstaigos veiklą ir už 

jos ribų; 

 Aplinką sudaro fizinių, 

psichologinių, socialinių ir kultūrinių 

veiksnių visuma. 

 

Nepakankamas  

finansavimas lopšelio- 

darželio vidaus ir išorės  

remontui; 

Finansinių išteklių stoka 

lauko teritorijos estetiškos 

aplinkos kūrimui. 

 Siekiama, kad visi 

bendruomenės nariai 

aktyviai įsitrauktų į veiklą, 

siūlytų naujas idėjas, 

didžiuotųsi įstaiga.  

Dalyvavimas projektuose. 

Požiūris į dvasines vertybes 

vartotojiškoje visuomenėje. 

 

2. Mokyklos 

įvaizdis 

Aktyvus dalyvavimas miesto, 

mikrorajono metodinio būrelio 

„Spindulys“ veikloje; 

Bendruomenės nariai  dalyvauja 

kuriant darželio politiką; 

Darželio psichologinę ir socialinę 

aplinką lemia  bendruomenės 

nuostatos mokytis ir bendradarbiauti. 

Vadovų, pedagogų ir  kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių 

asmenų,(vaikų, tėvų, globėjų)  

bendravimas, aiški ir laiku gaunama 

ir pateikta informacija įvairiais  

klausimais.   

 Kultūrinė aplinka apima darželio 

Trūksta finansavimo 

norimiems pokyčiams 

realizuoti; 

Ne visi bendruomenės nariai 

teigiamai reaguoja į įstaigos 

pokyčius. 

Ieškoti  galimybių įsijungti 

į ES projektų įsisavinimo 

veiklą; 

Aktyviai bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais. 

Noras būti patrauklia, 

šiuolaikiška, aukštos 

kultūros, naujoves 

įgyvendinančia įstaiga. 

Žinių stoka ruošiant projektus. 

Lėšų trūkumas apmokant už 

projektų rengimą/dalyvavimą 

juose. 
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puoselėjamas ir kuriamas tradicijas,  

bendruomenės renginius, 

aplinkotyros, aplinkotvarkos, 

kraštotyros veiklą ugdant meilę ir 

pagarbą savo gyvenamajai, gimtajai 

vietai. 

3. Mokyklos vidaus 

ir išorės ryšiai 

Bendruomenės nariai pripažįsta 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

svarbą ir būtinybę; 

Puikūs ryšiai su socialiniais 

partneriais; sistemingi, įvairūs, 

turintys teigiamą poveikį  veiklai ir 

bendruomenei; 

Aktyvus dalyvavimas aplinkosaugos, 

sveikatingumo  projektuose, 

pilietinėse iniciatyvose. 

Aktyvus dalyvavimas miesto 

renginiuose, kitų ikimokyklinių 

įstaigų metodinių ratelių veikloje; 

Bendradarbiavimas su VŠĮ „Vaiko 

labui“ koordinatoriais. 

 

Finansinių išteklių stoka 

papildomoms priemonėms; 

 

Palaikyti glaudesnius ryšius 

su kitų respublikos miestų 

pedagogais; 

 

 

Būtinas papildomas laikas ir 

materialinės lėšos 

VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS 

1. Ugdymo turinys 

 

Kūrybiškas ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimas; 

Sėkmingas bendrų ir individualių 

projektų įgyvendinimas; 

 Sėkmingai 5-6 metų amžiaus  

grupėje įgyvendinama tarptautinė 

programa „Zipio draugai“; 

Geri priešmokyklinio amžiaus vaikų 

brandumo mokyklai rodikliai; 

 Pedagogai domisi 

pokyčiais, bet ne visada juos 

pritaiko ugdymo procese. 

Pedagogų poveikio būdai ir 

metodai dirbant su 

ankstyvojo amžiaus vaikais.. 

Kvalifikacijos tobulinimas, 

specialistų konsultacija, 

bendradarbiavimas su kitų 

įstaigų pedagogais. 

Išnaudoti galimybes 

tobulintis darbo vietoje – 

kolegės, tėvai, nuotolinis 

mokymas, internetinė 

prieiga. 

 

Visuomenėje vyrauja 

intelektinių vaiko galių 

formavimo stereotipai, mažai 

skiriama dėmesio vaiko 

vertybinių, dorinių nuostatų 

ugdymui, socialiniam 

emociniam supratingumui 

formuotis. 
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Vadovų ir daugumos pedagogų 

domėjimasis pokyčiais, naujovėmis 

ir jų įgyvendinimas įstaigoje; 

Gera ankstyvojo amžiaus vaikų 

adaptacija lopšelyje; 

Sėkmingas projektų vykdymas ir jų 

įgyvendinimas. 

 

 

2. Ugdymo(si) 

turinio ir procedūrų 

planavimas 

Ugdymo turinys pritaikytas taip, kad 

pagal amžiaus tarpsnį, pagal 

poreikius ir išgales kiekvienas vaikas 

bręstų kaip asmenybė. 

Ugdymo turinys lankstus, nuolat 

papildomas tėvų ir bendruomenės 

idėjomis, leidžiantis natūralų vaikų 

vystymąsi, artimus ryšius. 

Vadovaudamiesi Vaiko Pasiekimų ir 

pažangos vertinimo  aprašu 

pedagogai nustato kiekvieno vaiko 

ar vaikų grupės ugdymosi 

pasiekimus ir numato tolesnio vaikų 

ugdymosi žingsnius. 

Planai svarstomi, aptariami 

bendruomenėje, atliekama tikslų ir 

uždavinių refleksija. 

Planavimas nuoseklus, iš vaiko 

perspektyvos. 

 

Dėl planavimo pedagogai 

konsultuojasi ir tariasi, bet 

dar trūksta  idėjų, ugdymo 

metodų ir būdų įvairovės. 

 

Tobulinama planavimo 

kompetencija. Savitos 

ugdymo planavimo 

sistemos paieška. 

 

Formalus, vis dar šiek tiek  

paviršutiniškas planavimas. 
 

3. Ugdymo(si) 

proceso kokybė 

Pedagogai bei specialistai reflektuoja 

vaikų ugdymo kokybę bei 

veiksmingumą; 

Ugdytojų ir ugdytinių sąveika 

grindžiama partneryste, visapusiškai 

Ugdomoje veikloje nenoriai 

dalyvauja auklėtojų 

padėjėjos. 

Ne visos pedagogės priima 

spontaniškai pasiūlytą vaikų 

Dalyvaujama kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, daugiau 

dėmesio skiriama 

savišvietai. 

Prastėja vaikų sveikata: 

plokščiapėdystė, alergija ir kt. 

ligos. Daugėja specialiųjų 

poreikių vaikų skaičius, 

skiriamos nepakankamos 
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atsižvelgiama į vaiko norus, raidą, 

šeimos pageidavimus ir siūlymus; 

Ugdomoji aplinka kuriama 

tikslingai,  priemonės atitinka vaikų 

amžių, veiksmingos; 

Ugdymo organizavimo procesas 

lankstus, pagrįstas planavimu iš 

vaiko perspektyvos išlaiko 

pusiausvyrą tarp pedagogo planuotos 

ir vaikų spontaniškos veiklos; 

Ugdomoji veikla atliepia vaikų 

norus, poreikius, interesus, 

gebėjimus, tikslinga, įvairi, 

kūrybiška; 

 

veiklą. 
Ugdymo procesas vyksta ir 

kitose įvairiose netradicinėse 

vietose (muziejuose, tėvų 

darbovietėse,  parke, miške ir 

kt.). 
 

lėšos šiems klausimams 

spręsti. 

 

4. Šeimos ir 

lopšelio-darželio 

bendradarbiavimas 

ugdymo procese 

Pripažįstami ir gerbiami šeimų 

kultūriniai ir socialiniai skirtumai; 

Tėvai pripažįsta, kad jie- svarbiausi 

vaikų ugdytojai, atsakingi už vaiko 

gerovę, sveikatą ir kokybišką 

ugdymą. Šeima yra pirmasis vaiko 

mokytojas.  

Šeimos dalyvavimas yra labai svarbi 

sąlyga stiprinant ir plečiant vaikų 

ugdymą grupėje, atsižvelgiant į 

namuose įdiegtus pomėgius, 

poreikius, žinias. 

Atviras, abipusis, pasitikėjimu 

paremtas bendravimas. Pedagogų 

noras aptarti su šeimos nariais vaiko 

veiklą namuose ir lopšelyje- 

darželyje. 

Įvairūs būdai šeimos skatinimui 

Vis didėjantis tėvų 

užimtumas įtakoja mažesnį 

dalyvavimą ugdymo procese 

bei darželio bendruomenės 

veikloje. 

Dažniau organizuoti 

pedagoginį tėvų švietimą, 

kviestis lektorius tėvams 

rūpimais ugdymo 

klausimais, 

organizuoti  išvykas. 

Ieškoti įvairesnių – 

nestandartinių bendravimo 

su tėvais būdų. 

Su tėvais bendrauti el. 

paštu. Šviesti tėvus vaikų 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymo, smurto ir patyčių 

prevencijos  klausimais; 
Formuoti partnerystės 

santykius bei tarpusavio 

supratimą ir sutelktomis visų  

bendruomenės narių 

pastangomis ugdyti vaikams 

Ne visi tėvai pripažįsta, kad 

jie svarbiausi ugdytojai, 

atsakomybė „perkeliama“ 

pedagogams. 
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dalyvauti ugdymo procese. 

Bendrų projektų kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

 

 

vertybines nuostatas, 

kūrybinius gebėjimus ir 

padėti jiems įgyti įvairių 

kompetencijų. 

VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI 

1. Vaiko raidos ir 

pasiekimų 

vertinimas 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašas“ (2014). 

Vertinimas atliekamas sistemingai, 

analizuojami ir aptariami vaiko 

pasiekimai. 

Vertinant ypatingai atsižvelgiama į 

vaiko raidą, galimybes, poreikius ir 

gebėjimus, taip pat atskleisti vaiko 

pasiektą pažangą. 

Trūksta patirties vertinant 

pagal „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašą“ (2014). 

Siekti, kad tiek pedagogai, 

tiek tėvai suvoktų, kad 

vertinimas - pasiekimai, tai 

puiki galimybė sužinoti 

vaiko pažintinius, 

psichomotorinius, 

emocinius gebėjimus. 

Ne visada tėvai sutinka su 

pedagogų vertinimu. 

Ugdymosi pasiekimų 

fiksavimas reikalauja laiko ir 

sąnaudų, atitraukia pedagogą 

nuo tiesioginio darbo su 

vaikais.  

2. Vaiko pasiekimų 

kokybė 
Priešmokyklinės grupės vaikų 

brandumo mokyklai rezultatai 

atitinka fizinės, psichinės, socialinės 

brandos kriterijų rodiklius; 

Vaikų pažanga atitinka 

priešmokyklinio ugdymo standartą, 

mokytojų ir tėvų lūkesčius; 

Vaikų pažanga akivaizdi 

kiekviename amžiaus tarpsnyje; 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

(kalba) turinčių vaikų pažanga 

atitinka jų galimybes ir pastangas; 

Atsižvelgiama į augimo ir ugdymosi 

sąlygas šeimoje. 

 
 

Pedagogų gebėjimų stoka 

vaikų pasiekimams fiksuoti 

ir aptarti su ugdytinių tėvais. 

 
 

Atsižvelgiant į amžiaus 

tarpsnius, mokomasi 

vientisos ir nesudėtingos 

pasiekimų fiksavimo 

sistemos. 

 

 

Dauguma tėvų domisi 

rezultatais, o ne vaiko daroma 

pažanga. 

 
 

PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI 

1. Vaiko teisių Vadovai, pedagogai ir kitas Socialiniai darbuotojai iš Bendrauti ir Tėvų užimtumas, 
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garantavimas ir 

atstovavimas 
personalas  žino vaiko teises gali  

atstovauti jas visuomenėje. 

Įstaigos nuostatai, darbo tvarkos 

taisyklės sudaro prielaidas vaiko 

teisių užtikrinimui. 

Vadovai, pedagogai susipažinę su 

Jungtinių Tautų Generalinės 

Asamblėjos priimta Jungtinių Tautų 

Vaiko teisių konvencija. 

Tikslingas ir produktyvus Vaiko 

gerovės komisijos darbas. 

atitinkamų institucijų 

formaliai/nekompetentingai 

bendrauja su pedagogais ir 

vadovais.  

Neišplėtotos socialines 

paslaugas teikiančių 

institucijų 

bendradarbiavimas su 

įstaiga. 

bendradarbiauti su  

institucijomis, kurios 

atstovauja vaiko teises. 

nuolatinis tempas, smarkūs 

kainų šuoliai didina streso 

galimybę. 

2. Vaiko poreikių 

tenkinimas 

Lopšelyje- darželyje sudarytos 

sąlygos, tenkinančios vaikų 

saviraiškos, saugumo, kūrybiškumo, 

saviugdos, pažinimo  poreikius; 

Bendradarbiaujant su Vilniaus 

pedagogine- psichologine tarnyba 

nustatomi specialieji ugdymo(si) 

poreikiai. 

Veiksmingai nustatomi ir tenkinami 

socialiniai poreikiai; 

Puikus bendradarbiavimas su Vilniaus 

miesto Sveikatos ugdymo centru, 

Vilniaus m. Sveiko miesto biuru, VŠĮ 

„Vaiko labui“, Saugaus eismo 

mokykla. 

Sudarytos geros sąlygos vaikų fizinei, 

emocinei sveikatai stiprinti. 

 

Nėra kūno kultūros 

instruktoriaus  etato, sporto 

salės; 

Trūksta lėšų įsigyti sporto 

inventorių lauko žaidimų 

aikštelėse, įsirengti futbolo, 

krepšinio aikštelę. 

Ieškoti rėmėjų ir įsigyti 

lauko sporto inventorių; 

Kviesti konsultuoti 

kvalifikuotus specialistus 

(psichologą, dietologą) 

pedagogams ir tėvams 

rūpimais klausimais. 

Papildomų lėšų ir žmogiškųjų 

resursų stoka. 

3. Parama ir pagalba 

šeimai 

Sistemingai informuojama apie 

teikiamas paslaugas, būrelius: 

organizuojami tiksliniai ir pagal 

poreikį susirinkimai, teikiamos 

individualios konsultacijos, 

Teikiamų paslaugų įvairovei 

didinti, būtinos papildomos 

lėšos. 

Glaudus bendravimas ir 

bendradarbiavimas su VŠĮ 

„Vaiko labui“, Pedagogine- 

psichologine tarnyba, 

visuomenės sveikatos 

Sudėtinga pastebėti vaiko 

teisių pažeidimus uždarose, 

vengiančiose viešumo 

šeimose. 
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kviečiami pagal poreikį 

kompetentingi specialistai; 

organizuojamos išvykos, talkos, 

renginiai, vakaronės, susitikimai su 

kviestiniais svečiais, atvirų durų 

dienos; 

Paslaugų teikimas grindžiamas 

poreikių nustatymu; 

Paslaugų kokybė ir bendruomenės 

poreikiai tiriami; 

Aktyvi, tikslinga darželio vaiko 

gerovės komisijos veikla. 
 

centru. 

IŠTEKLIAI 

1. Personalo politika 

 
Pedagogai, dirbantys lopšelyje-

darželyje, turi reikiamą išsilavinimą, 

mokytojo, vyr. mokytojo, 

metodininko kvalifikacinę 

kategoriją. Maitinimą prižiūri ir jį 

organizuoja dietistė/ visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas. 

Darbuotojų funkcijos, teisės ir 

pareigos aiškiai apibrėžtos. 

Darželyje dirbantiems specialistams 

sudarytos sąlygos kvalifikacijai kelti. 

Nepakankamai skirta lėšų 

pedagogų kvalifikacijai 

kelti. Kai kurių pedagogių 

kūrybiškumo, motyvacijos, 

iniciatyvumo stoka. 
 

Lankyti kompiuterinio 

raštingumo kursus; 

Domėtis naujovėmis, 

pokyčiais ir juos diegti; 

Techninio personalo 

kvalifikacijos tobulinimas.  

Ugdymo kokybės siekis. 

Mažai jaunų specialistų; 

Jaunų specialistų atlyginimas 

neproporcingas ekonominio 

išsivystymo lygiui. 
 

2. Materialinė 

aplinka 

Aplinka lopšelyje- darželyje sukurta 

tikslingai, skatinanti aktyviai veikti, 

skatinanti vaikų savarankiškumą, 

kūrybiškumą, estetiška,  funkcionali; 

Aplinka tenkina vaikų fizinius, 

protinius, emocinius ir dvasinius 

poreikius; 

Vaikų, auklėtojų, tėvų darbai 

Būtinas kai kurių įstaigos 

patalpų  renovavimas ir  

modernizavimas; 

Nėra sporto salės; 

Lauko žaidimų aikštelėse 

trūksta priemonių. 

Dalyvavimas ES 

finansuojamuose 

projektuose. 

Privataus ir viešojo kapitalo 

partnerystė. 

 

Lėšų stygius. 
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produktyviai naudojami kuriant 

ugdomąją aplinką; 

Aplinka- mobili, lengvai tvarkoma, 

keičiama, šilta ir jauki; 

Visi įstaigos darbuotojai turi 

galimybę naudotis interneto ir 

elektroninio pašto paslaugomis; 

Kiekviena grupė savita, atvira, 

turinti savo stilių; 

 

3. Finansiniai 

ištekliai 

Lopšelis-darželis yra finansiškai 

nesavarankiškas, ištekliai naudojami 

pagal steigėjo patvirtintas biudžeto 

programos sąmatas; 

Bendruomenė nuolat informuojama 

apie finansinę darželio būklę; 

Lėšos naudojamos pagal steigėjo 

patvirtintas sąmatas. 

Kaupiamos tėvų ir darbuotojų 2% 

labdaros/paramos fondo pajamų 

mokesčio lėšos; 

Labdaros paramos fondo lėšos 

panaudojamos Darželio tarybos 

sprendimu; 

Buhalterinė apskaita vykdoma 

vadovaujantis LR Vyriausybės 

patvirtintais įstatymais ir norminiais 

aktais; 

Buhalterija centralizuota-  

„Biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita“. 

 

Strateginių tikslų 

pagrindimas finansais. 

 

Lėšas naudoti taupiai, 

planingai ir tikslingai.  

Ieškoti rėmėjų. 

Privataus ir viešojo kapitalo 

partnerystė. 

 

 

 

Finansinės galimybės 

neužtikrina išteklių 

paskirstymo veiksmingumo. 

 

 

MOKYKLOS VALDYMAS 
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1.Vidaus auditas. 

2.Strateginis 

mokyklos planas, 

metinė veiklos 

programa bei jų 

įgyvendinimas 

 

Reguliariai aptariama tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimas; 

Apibrėžtos savivaldos institucijų 

funkcijos ir žinomos visiems 

nariams; 

Pedagogai ir kitas personalas 

paremtais audito rezultatais, 

išvadomis, numato strateginius 

prioritetus, dalyvauja metinės 

veiklos programos ir strateginio 

plano kūrime . 

Mokytojų  taryba įsitraukia į veiklos 

planavimą, problemų sprendimą, 

planų įgyvendinimą; 

Metinės veiklos planas aptariamas ir 

aprobuojamas  Darželio taryboje; 

Sudaryta strateginio plano 

įgyvendinimo stebėsenos 

darbo grupė.  

 

Pedagogai nepakankamai 

analizuoja savo bei įstaigos 

veiklą. 

Mažas bendruomenės narių 

susidomėjimas strateginiais 

tikslais ir jų įgyvendinimu. 

 

 

 

Efektyviau taikyti vidaus 

audito išvadas įstaigos 

tikslams įgyvendinti. 

 

Komandinio darbo įgūdžių 

tobulinimas. 

 

 

Įstaigoje atliekant auditą 

nedalyvauja visas personalas, 

informacija ir išvadomis 

nesidomi;  

Trūksta veiksmingos 

savianalizės ir atradimų. 

 

 

3. Mokyklos vadovų 

veiklos 

veiksmingumas 

Įstaigos vadovas kompetentingas, 

veikla veiksminga, sutelkta 

profesionali komanda, kurianti 

socialinę kultūrinę aplinką ir darželio 

modelį, inicijuoja ryšius su 

socialiniais partneriais; 

Vadovų santykiai su personalu 

grindžiami bendradarbiavimu, 

pasitikėjimo, tarpusavio supratimu. 
Vadovai nuolat skatina bendruomenės 

narius aktyviai dalyvauti įstaigos 

valdyme ir priimti sprendimus.  

 

Nepakankamas dėmesys 

veiklos dokumentavimui. 

 

Tobulinama vadybinė, 

projektų rengimo ir 

įgyvendinimo 

kompetencija. 

 

Išteklių stoka darbuotojų 

motyvacijai kelti riboja jų 

atsakomybės prisiėmimą 

papildomai veiklai. 

 

4. Valdymo ir Darželio vadovas ir visa bendruomenė Skirtingas požiūris tarp Siekiama viešumo, Trūksta  žmonių, sugebančių 



 

 

14 

 

savivaldos dermė atsako už atviros, ramios, kūrybingos 

vaikų ir pedagogų mokymuisi 

palankios kultūros kūrimą ir 

palaikymą darželyje. 

Darželio taryba įsitraukia į veiklos 

planavimą, problemų sprendimą, 

planų įgyvendinimą, inicijuoja 

pokyčius; 

Dalyvauja ir teikia pasiūlymus 

svarstant ugdymo veiklos tobulinimo 

klausimus; 

Apibrėžtos savivaldos institucijų 

funkcijos ir žinomos visiems 

nariams. 

 

įvairių interesų grupių į 

įstaigos veiklos aspektus. 

partnerystės, bendruomenės 

įsitraukimo į darželio 

savivaldą. Darbo grupių 

susivienijimas lems įstaigos 

veiklos kokybę. 

atsakingai ir strategiškai 

mąstyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARBIAUSI 2017-2018 M.  M.  PASIEKIMAI : 

 

1. 2017- 2018 m. m. parengtas   Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ strateginis veiklos planas 2018-2022 m. 

2. 2018 m. patvirtintas Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas. 

3. 2018 m. patvirtintas Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vaiko asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentas. 

4. Vadovaujantis Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vaiko asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentu, 2018 m. atliktas tyrimas, 

skirtas smurto ir patyčių mastui  lopšelyje-darželyje įvertinti. 

5. 2018 m. atliktas giluminis lopšelio-darželio veiklos srities „Etosas“ įsivertinimas. 

6. Toliau tobulinama vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. 
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7. Tęsiamas  kalbos ir komunikacijos kompetenciją tobulinantis projektas „Gražiai ir taisyklingai kalbėti mokomės žaisdami“. 

8. Tęsiamas sveikatingumo projektas „Aš saugus, kai žinau...“ 

9. Atnaujintos  lopšelio-darželio vidaus ir lauko edukacinės erdvės, skatinančios vaikus tyrinėti, pažinti, judėti, aktyviai gyventi. 

10. Plėtojamos pilietinės veiklos švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 

 

 

Pedagogai  skleidė savo gerąją darbo patirtį įstaigoje ir už jos ribų: 

 

2017m. spalio 26 d. auklėtoja Rasa Okulevičienė dalyvavo respublikinėje motodinėje- praktinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

konferencijoje su žodiniu pranešimu tema: „Žaidimai lauke, ugdantys vaiko gebėjimus ir atskleidžiantys vaiko kūrybiškumą“. Konferenciją organizavo 

Vilniaus lopšelis- darželis „Lakštingala“. 

2017 m. lapkričio 20-30 d. mėn.  auklėtojos Virginija Sailiūtė- Darvydė, Jolita Vilčinskaitė- Druskienė ir Daiva Gaidelienė su sukurtu laikraštuku 

dalyvavo Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ organizuojamoje respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų konkurse—parodoje „Aš mažasis 

žurnalistas, skirtoje Lietuvos 100- mečiui paminėti.  

 

2018 m. sausio 18 d. auklėtojos Virginija ir Jolita vedė paskaitą-praktikumą Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių įstaigų 

metodinio būrelio „Spindulys“ ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams tema: „Atradimų galimybės per pasakas“. Praktikume dalyvavo 22 

pedagogai iš įvairių metodinio būrelio „Spindulys“ ikimokyklinių įstaigų bei 10 pedagogų iš mūsų įstaigos. Paskaitos- praktikumo tikslas- supažindinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus su pasakų sekimo ir eksperimentų atlikimo galimybėmis integruojant tyrinėjimą ir atradimą. 

2018m. sausio 23 d. auklėtojos Romualda Jankevičiūtė ir Virginija Sauliūtė – Darvydė vedė seminarą Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“  tema  

„Meno terapija- būdas skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą“ 

2018 m. vasario 22 d. auklėtojos Virginija Sauliūtė - Darvydė ir Jolita Vilčinskaitė- Druskienė dalyvavo Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželio- 

mokyklos „Pelėdžiukas“ idėjų mugėje „Veiklų pynė po atviru dangumi“. Ten pristatė žodinį pranešimą „Gamtinės aplinkos įtaka vaiko ugdymo (si) 

procese“ bei stendinį pranešimą „Lauko žaidimų aikštelė- atradimų galimybės“. 

2018 m. balandžio 4 d. savo stendinį pranešimą „Saugus eismas-saugus vaikas“ respublikinėje ugdymo įstaigų metodinėje-praktinėje konferencijoje 

pristatė auklėtojos: Laima Vaškevičienė ir Jolita Vilčinskaitė-Druskienė. 

2018 m. balandžio 6 d. praktinį seminarą „Atradimų galimybės per pasakas“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žibutė“ darželio pedagogams ir Vilniaus 

lopšelio-darželio ‚Riešutėlis“ pedagogams  vedė auklėtojos: Virginija Sauliūtė-Darvydė ir Jolita Vilčinskaitė-Druskienė. 
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2018 m. balandžio 19 d. auklėtojos Virginija Sauliūtė –Darvydė ir Jolita Vilčinskaitė-Druskienė tobulino savo kvalifikaciją tarptautinėje tęstinėje 

konferencijoje „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“. 

2018 m. balandžio 26 d. auklėtoja Virginija Sauliūtė-Darvydė skaitė žodinį pranešimą tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje 

„Holistinė, efektyvi pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje (1-3.,  4-6 m. ) tema „Sakytinės vaikų kalbos ugdymas pasitelkiant kūrybiškumą“ 

bei pristatė stendinį pranešimą tema „Pasakų metodas ugdant vaikų kalbą“ 

2018 m. gegužės 9 d. auklėtojos: Laima Vaškevičienė ir Lina Sterneckaitė skaitė žodinį pranešimą respublikinėje konferencijoje „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų elgesio ugdymo(si) strategijos“ tema:  „Žaidimas- kaip elgesio formavimo galimybės“  

 

Kuriant bendravimo su socialiniais partneriais sistemą: 

 

 Bendradarbiavome su : 

 

 Vilniaus  Karaliaus Mindaugo vidurine mokykla. 

  Vilniaus apskrities visuomenės sveikatos ugdymo  centru. 

 Vilniaus saugaus eismo mokykla. 

 Naujamiesčio mikrorajono metodinio būrelio „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

 Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

 Lietuvos Nacionaliniu muziejumi. 

 Vilniaus apskrities viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos vaikų literatūros skyriumi. 

 Vilniaus miesto  3-iuoju policijos komisariatu. 

 Lietuvos Dailės muziejaus Meno pažinimo centru. 

 Vilniaus Mokytojų namais. 

 Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriumi. 

 Varėnos miesto lopšeliu-darželiu „Pasaka“. 

 MB „Mažųjų ugdymas“. 

 

 

- Siekėme į lopšelio-darželio gyvenimą įtraukti ugdytinių tėvus; 

 

- vyko tėvų susirinkimai ( grupėse); 
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- vyko individualūs pokalbiai ir konsultacijos tėvams. 

- auklėtojos konsultuotos apie galimas pedagogų darbo su tėvais formas;  

- nuolat buvo atnaujinama stendinė informacinė medžiaga  aktualiais vaikų ugdymo klausimais tėvams grupių stenduose;  

- siekiant suaktyvinti tėvų ir lopšelio-darželio partnerystės ryšius, tėvai buvo kviečiami į vaikų veiklas, šventes, vakarones, pramogas. 

- grupių auklėtojos stengėsi įtraukti tėvus į bendrus grupės ar (ir) darželio projektus ir šventinius renginius. 

Tėveliai patys  inicijavo ekskursijas: 

 

*2017 m. lapkričio 3 d. „Pelėdžiukų“ grupės tėveliai organizavo edukacinę pažintinę ekskursiją vaikučiams į muzikos prekių parduotuvę  

„Tamsta“.  Vaikai susipažino su įvairiais instrumentais, turėjo galimybę patys pagroti bei pasiklausyti kiekvieno instrumento skambesio.  

* „Boružėlių“ grupės tėveliai inicijavo ekskursiją į Vilniaus priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie LR VRM. 

* 2018 m. balandžio 25 d. priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė dalyvavo pažintinėje – tiriamojoje ekskursijoje Lietuvos Geležinkelio muziejuje tema 

„Traukinys“.  

 

2018 m. balandžio 19 d. darželyje vyko tėvelių talka, kurios metu buvo tvarkoma darželio aplinka. Tėveliai aktyviai dalyvavo. Susirinko 30 

tėvelių. 

 Tėveliai  pradeda aktyviau dalyvauti darželio bendruomenės gyvenime.  

*„Bitučių“ grupės tėveliai aktyviai dalyvavo rengiant parodą darželyje „Mano šeimos herbas“. *„Žvaigždučių“ grupėje Kazimiero mama mokė  vaikus 

gaminti sušius. 

 *Povilo mama „Pelėdžiukų“ grupėje mokė vaikus gaminti muilą. 

 *„Boružėlių“ grupės  Ilzės Biretaitės šeima reprezentavo darželį IKI socialinės atsakomybės projekte „Sodinčius“. Tėveliai prisijungia prie parodų, 

akcijų, švenčių organizavimo bei įgyvendinimo. 

 

* Vaiko psichinės ir fizinės sveikatos saugojimo ir stiprinimo, jo teigiamų, į asmens tobulėjimą nukreiptų prigimtinių galių puoselėjimo, saugumo 

garantavimui, pagalbai adaptuotis naujoje aplinkoje, aktyvumo ir judėjimo poreikio tenkinimui, sveikos  ir saugios gyvensenos mokymui įgyvendinamas  

projektas „Aš saugus, kai žinau...“. Į šį projektą integruotos įvairios veiklos, pramogos, kiti pedagogų inicijuoti renginiai. 

- 2017-2018 m. m. vyko tęstinis  Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“, kuriuo siekiama toliau mokyti švietimo įstaigų auklėtinius, jų artimuosius, 

bendruomenes rūšiuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas; 
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-Šį projektą įgyvendinant rugsėjo 20 d. mūsų įstaigoje vyko bendras viso darželio tėvelių susirinkimas, kurio metu  Lietuvos Samariečių bendrijos 

Vilniaus skyriaus projekto koordinatorė ir lektorė Jolanta Spudienė skaitė paskaitą tėvams ir pedagogams „Atsakinga tėvystė“. Tikslas- užtikrinti vaiko 

gerovę ne tik ikimokyklinėje įstaigoje, bet ir šeimoje. 

-2017 m. spalio mėnesį prisijungėme prie Vilniaus miesto savivaldybės iš dalies finansuojamo aplinkosauginio švietimo projekto „Mokau rūšiuoti“. 

Spalio 23 d. darželyje svečiavosi A. Mickevičiaus gimnazijos 9 klasių mokiniai su edukacine- improvizacine valandėle „Mokau rūšiuoti“. Taip pat iš 

projekto organizatorių įstaiga gavo 6 stalo žaidimus „Rūšiavimo ABC“. Projekto tikslas – ugdyti Vilniaus miesto vaikų ekologinį sąmoningumą mokant 

vaikus teisingai rūšiuoti atliekas, saugoti gamtą ir domėtis gamtosauginėmis problemomis. 

-2017 m. lapkričio 8 d. dalyvavome Visuomenės sveikatos priežiūros biuro organizuojamame konkurse „Vitaminizuotas 2017“, skirtame Europos 

sveikos mitybos dienai. Aktyviai dalyvavo „Pelėdžiukų“ ir „Bitučių“ grupės ir jų auklėtojos: Roma, Indrė, Jolita, Virginija. Vienos jų siuvo daržoves, 

vaisius, maisto produktus, kitos mezgė, o po to kartu su sveikatos priežiūros specialiste Rita Bareikiene dėliojo maisto produktus, vaisius, daržoves 

taisyklingai į erdvinę sveikos mitybos piramidę. Taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rita Bareikienė vedė edukacines valandėles grupėse 

apie sveiką mitybą. 

-2017 m. lapkričio 16 d. paminėjome tarptautinę Tolerancijos dieną.  

Pilietinės iniciatyvos  tikslai: išsiaiškinti žodžio „tolerancija“ reikšmę; aptarti su vaikais: ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija 

vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius vaikai prisimena ar žino; aptarti pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai 

tautai, religijai ar rasei; paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam. 

Tolerancijos dienos simbolis buvo  piešinys arba paveikslas, kurio vaizdas  buvo sukurtas iš įvairių medžiagų. Svarbiausias dalykas kuriant  – turinys, t. y. 

piešinio, vaizdo tema, kuri turi atspindėti tolerancijos temą. Šią dieną  vaikučių  kartu su pedagogais suskurti paveikslai papuošė kiekvienos grupės duris. 

Lapkričio 16-ąją mini daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio 

teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų,  inicijuoja šios dienos minėjimą. 

-2017 m. lapkričio 22 d. mūsų įstaigoje lankėsi psichologė Vaida Kašubienė iš Vilniaus Psichologinės pedagoginės tarnybos, kuri vedė paskaitą- 

diskusiją pedagogams tema “Ypatingos pagalbos reikalaujantis vaikas“. Kadangi mūsų įstaigoje yra 4 vaikai, kuriems reikalinga ypatinga pagalba, 

todėl pedagogai buvo konsultuojami, kaip su tokiais vaikais dirbti, kaip kalbėtis su  jų tėvais. 

-2017-2018 m. m. tęsiame tarptautinės prevencinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą. 

-2017 m. lapkričio 29 d. darželyje buvo minima Tarptautinė Draugo diena. Šią dieną visi buvo  kviečiami prisiminti, pasveikinti savo draugus, 

pasakyti vieną kitą gerą žodį ir pabrėžti, kokie svarbūs mūsų visų gyvenime yra tie keli artimi žmonės. Jau savaitės pradžioje lapkričio 27 d. darželyje 

pradėjo veikti  „Draugystės paštas“. Kiekvienos grupės vaikai, pedagogai pradėjo rašyti laiškus vieni kitiems su palinkėjimais, gražiais 
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žodžiais,  pasveikinimais vieni kitiems. Kiekviena diena turėjo savo taisyklę ir kiekvienas tą dieną stengėsi jos laikytis. Atsakingos už šį renginį  auklėtoja 

Jolita ir Virginija visiems vaikams multimedijos pagalba tą dieną  sekė M. Marcinkevičiaus ir A. Kiudulaitės  pasaką „Draugystė ant straublio galo“ bei 

dalino pirmuosius laiškus iš „Draugystės pašto“ dėžučių. Vaikai dėkojo vieni kitiems už laiškučius, sakė padėkos žodelius, apsikabino vienas kitą. 

„Draugystės paštas“ veikė visą savaitę. Šios dienos paminėjimas skatina puoselėti draugystę, ugdo vaikų pagarbą bei empatiją vieni kitiems. 

Taip pat darželyje įgyvendinama prevencinė programa, kurioje numatyta veikla su vaikais apie vaistų vartojimo pasekmes, apie saugų elgesį su buitinėmis 

cheminėmis medžiagomis, su priešmokyklinukais- apie rūkymo pasekmes. 

-Įgyvendinant projektą „Aš saugus, kai žinau...“,  2017 m. gruodžio 5  d. mūsų įstaigoje vyko seminaras įstaigos pedagogams „Kūno kultūra 

ikimokyklinėje įstaigoje“. Seminarą vedė respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos Želmenėliai“ vadovė lektorė D. 

Jakučiūnienė. Pedagogai kėlė savo kompetencijas  vaikų kūno kultūros organizavimo srityje. 

-2017 m. gruodžio 14 d. seminarą pedagogams tema: „Emocinio intelekto plėtojimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams“ 

vedė psichologė Sandra Četrauskienė. Pedagogai gilino savo pažintines kompetencijas apie emocinį intelektą ir jo svarbą ne tik suaugusiųjų gyvenime, bet 

ir ugdant vaikus, bendraujant su tėveliais. 

-2018 m. sausio 10 d. auklėtojos Indrė ir Birutė vedė sportinę pramogą „Kelionė į sveikatos šalį“ priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ ir „Žvaigždučių“ grupių 

vaikams. 

-2018 m. vasario 2 d. auklėtojos Rasa ir Daiva vedė sportinę pramogą „Besmegenis aš esu, pats gražiausias iš visų“ „Zuikučių“ ir „Boružėlių“ grupių 

vaikams. 

Bendradarbiaujame su Saugaus eismo mokykla. 

-2018 m. vasario 12 d. priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikai plėtė savo pažintines kompetencijas  edukacinėse valandėlėse Saugaus eismo 

mokykloje tema: „Priešgaisrinė sauga“, „Sveika gyvensena“. 

-Įgyvendinant smurto prevencijos programą, 2018m. vasario 28 d. paskaitą pedagogams tema „Smurtas vaiko artimoje aplinkoje“ vedė PPT 

psichologė Vaida Kašubienė.  

-2018 m. vasario 28 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir 

stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas., su kuriuo buvo supažindinti visi Vilniaus lopšelio – darželio „Pagrandukas“ darbuotojai bei visų grupių tėveliai 

pasirašytinai. Šis tvarkos aprašas paskelbtas ir darželio internetinėje svetainėje www.pagrandukas.lm.lt. 

http://www.pagrandukas.lm.lt/
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Buvo organizuotos vaikams  sportinės pramogos :  

-2018 m. kovo 29 d. “Jūs ropojat, mes šokuojam ir visi linksmai sportuojam” (“Zuikučių”, “Boružėlių” gr.) auklėtojos Laima ir Romualda.  

-2018 m. gegužės 4 d. „Linksmosios lenktynės“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Roma ir Lina. 

-2018 m. gegužės mėnesį -   ”Išdykę meškučiai” – sportinė pramoga - auklėtojos Marija ir Danutė. 

-„Savaitė be patyčių“ (kovo 19-23 d). Mūsų įstaiga prisijungė  prie jau devintus  metus „Vaikų linijos“ ir VšĮ „Vaiko labui“ organizuojamos akcijos. 

Šios akcijos tikslas – savo veikla mažinti patyčių mastą. Šiais metais mūsų darželyje buvo tęsiamas praėjusiais metais vaikų sukurtas dienoraštis 

„Draugystės knyga“, kurioje sudėti vaikų šūkiai, pasakojimai, pasisakymai apie draugystę, apie tai, kaip svarbu turėti draugą. Visa tai iliustruota vaikų 

piešinėliais. Dienoraštis įrištas ir keliauja per grupes, kad jį perskaitytų ir juo  pasigrožėtų visų grupių vaikučiai, jų tėveliai ir kiti bendruomenės nariai. 

Taip pat šią savaitę gyvenome pagal tam tikrą veiklų kalendorių, kuriame kiekviena diena turėjo savo temą ir šia tema vaikai su pedagogais diskutavo, 

išreiškė savo pamąstymus dailės darbais. 

-2018 m. kovo 8 d. auklėtojos Birutė ir Indrė su savo ugdytiniais dalyvavo pažintinėje edukacinėje  valandėlėje „Pirma pagalba“, „Civilinė sauga“ 

Vilniaus Saugaus eismo mokykloje. 

-2018 m. kovo 23 d. auklėtojos Rasa ir Daiva, bendradarbiaudamos su savo grupės tėveliais, organizavo savo grupės ugdytiniams pažintinę ekskursiją  į 

Vilniaus priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie LR VRM. 

-Įgyvendinant smurto ir patyčių prevenciją  Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vaida Kašubienė skaitė darželio pedagogams 

paskaitą „Smurtas vaiko artimoje aplinkoje“ II dalis. Taip pat grupėse buvo vedamos edukacinės valandėlės apie smurtą ir patyčias. -Priešmokyklinėje 

grupėje visus metus buvo įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurią vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina. 

-2018 m. kovo mėnesį  dalyvavome IKI socialinės atsakomybės projekte „Sodinčius“. Šiuo projektu siekiama dar labiau gilinti vaikų  žinias apie daržoves 

ir pažindinti juos su sveika mityba. Nuostabų šiltnamio piešinį „Mano svajonių šiltnamis“  sukūrė „Boružėlių“ grupės ugdytinė Ilzės Biretaitė  su savo 

šeima, kuri ir reprezentavo mūsų ugdymo įstaigą tarp Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų. 

 

 

 

*Siekiant žadinti teigiamą nuostatą meninei veiklai, menui, skatinti kūrybinį-pažintinį  džiaugsmą. Skatinti meninę raidą taikyti ir kitoje savo 

veikloje – dirbant, žaidžiant, bendraujant, švenčiant, konstruojant, matuojant, atrandant, keliaujant. 

       Buvo rengiamos šventės ir pramogos, vaikų ir pedagogų meninės veiklos parodėlės grupių ir koridorių stenduose, kitose įstaigose, vaikų koncertai, 

spektakliai bendruomenei bei tėveliams, dalyvaujama kitų įstaigų viktorinose, festivaliuose, parodose, koncertuose. 
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-2017 m. spalio 24-26 d. įstaigoje vyko kiekvienos grupės rudenėlio šventės „Atkeliavo rudenėlis“. Į šventes buvo kviečiami seneliai, močiutės, 

mamytės, tėveliai. Kiekvienos grupės šventė buvo išskirtinė. Šventėse pasirodė ir seneliai bei močiutės- kas grojo trimitu, kas dainavo. Išskirtinės šventės 

buvo „Bitučių“ grupėje, kur vaikučiai su seneliais ir savo močiutėmis bei tėveliais klausėsi auklėtojų sekamos pasakos, o po to puošė auklėtojų paruoštus- 

iškeptus meduoliukus, žaidė žaidimus.Įspūdingas buvo ir „Pelėdžiukų“ grupės rudeninių skrybelių paradas. 

-Lapkritis šiais mokslo metais mūsų įstaigoje ypatingas tuo, kad grupių vaikai ir auklėtojos sekė, improvizavo pasakas vieni kitiems. Tęsiamas  

projektas „Atsegu kuprinėlę-paseku pasakėlę“.  Lapkričio 25 d. - gruodžio 1 d. buvo sekamos  pasakos „Ropė“, „Kiškių šeimyna“, „Jaučio 

trobelė“, „Gaidys ir spalvos“, „Kiškio namas“. Tai projekto „Kalbėti gražiai ir taisyklingai mokomės žaisdami“ sudedamoji dalis. Pasakos paverčia 

ugdymą įtraukiančiu, turtina vaikų žodyną, ugdo šnekamąją kalbą, kūrybiškumą, vaizduotę, matematinius vaikų gebėjimus. Šiais metais pasakų sekime, 

dekoracijų gamyboje aktyviai dalyvavo patys vaikai. Į kūrybinį procesą įtraukti ir tėveliai. 

-II- ą ketvirtį vyko numatyti kalendoriniai renginiai: 2017 m. gruodžio 6-7 d. vyko Advento vakarojimai su tėveliais ir seneliais grupėse, 2017 m. gruodžio 

13 d. vyko Šv. Kalėdų šventės darželyje, 2018 m. sausio 8 d. - atsisveikinimas su Kalėdų eglute, 2018 m. vasario 13 d.- Užgavėnių šventė  darželio kieme 

su visomis Užgavėnių tradicijomis ir papročiais. Užgavėnių šventę vedė meninio ugdymo pedagogė Olga ir auklėtojos Rasa ir Romualda. 

-III- iasis  ketvirtis prasidėjo  Kaziuko muge šurmuliu „Gurgu gurgu, eisim gert sveikos arbatos į Kaziuko turgų“.  Kiekvienos grupės vaikai kartu su 

tėveliais ruošėsi mugei, sprendė, ką skanaus, įdomaus, vertingo pagamins  kermošiui. Mugės rytą visi vaikai kartu su pedagogais sugužėjo su savo 

prekėmis į darželio muzikos salę. Mugė prasidėjo lietuvių liaudies dainomis, pritariant mediniais, moliniais muzikos instrumentais. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Jolanta  papasakojo visiems susirinkusiems kodėl yra švenčiama Kaziuko mugė ir kas tas Kaziukas buvo, kuo jis svarbus Lietuvai. 

Visų grupių vaikai pirko, pardavė, mainė savo pagamintas, su meile paruoštas gėrybes, ugdėsi verslumo įgūdžius. 

-KOVO 20 D. - PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA. Šiais metais Pasaulinę žemės dieną nusprendėme paminėti kitaip. Žemės dieną vaikai kartu su 

pedagogais minėjo grupėse, taip pat šią dieną mūsų darželyje  svečiavosi Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentės, kurios pristatė darželio 

ugdytiniams  mini improvizaciją  “Papuoškime žemę žiedais“. Šios improvizacijos tikslas- lavinti vaikų ekologinį, gamtosauginį mąstymą. Studentes 

ruošė VKPF dėstytoja Kazytė Verbickienė. 

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės pedagogės Roma ir Lina su savo ugdytinėmis: R. Peleckaite, D. Žilinskaite, R. Stundžiaite, P. Andrišiūnaite, M. 

Dromante dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ‚Mano velykinis atvirukas“, kurią organizavo Mažeikių raj. Tirkšlių darželis „Giliukas“. 

-„Žvaigždučių“, ‚Boružėlių“, „Zuikučių“, „Bitučių“ grupių auklėtojos su savo ugdytiniais dalyvavo Vilniaus Karaliaus Mindaugo  mokyklos 

organizuojamame Vilniaus miesto ugdymo įstaigų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių parodoje-konkurse „Velykų belaukiant“ . 

„Boružėlių“ grupės ugdytinių Rut Ivgy ir Evos Mažeikytės „Žibuoklių verba“ Tradicijų puoselėjimo titulą.  Taip visų grupių pedagogai su savo 
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ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Velykės  margutis“, kurią organizavo 

Vilniaus lopšelis-darželis „Šilelis“. 

-2018 m. balandžio 12 d. meninio ugdymo pedagogė Olga Augustinavičienė su ugdytinėmis Meida Juozapavičiūte ir Jurgita Navikaite  dalyvavo 

Vilniaus Mokytojų namuose muzikiniame renginyje „Čia- mūsų namai“  su E. Tolvaišienės daina „Žydi Lietuvoj gėlytės“. Renginys skirtas kompozitorės, 

dainelių tekstų autorės, muzikinių knygelių leidėjos, lopšelio-darželio „Geniukų kalvė“ meninio ugdymo pedagogės Elenos Tolvaišienės kūrybinės veiklos 

paminėjimui.  

-Gegužės 15,17, 24 dienomis grupėse vyko Šeimų šventės, o gegužės 25- vyko priešmokyklinukų palydos į mokyklą. Birželio 1 d. vyko „Žvaigždučių“ 

grupės palydos iš darželio, nes jie perkeliami į priešmokyklinę grupę, į Karaliaus Mindaugo mokyklą. 

 

Siekiant puoselėti įstaigos bendruomenės  pilietinį ir tautinį sąmoningumą bei įgyvendinant vieną iš prioritetinių šių mokslo metų sričių- 

pilietinių veiklų (iniciatyvų, projektų) plėtojimas švenčiant  

Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį. 

 

 

-2017m. gruodžio 21 d. priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Vilniaus paveikslų galerijoje edukacinėje valandėlėje „Vilnius- 

mūsų laisvės ištakos“.  Tai svetingumo programos „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ sudėtinė dalis. Edukacinės valandėlės metu 

priešmokyklinukai aplankė architekto ir dailininko  Juozapo Kamarausko parodą „Senojo Vilniaus vizijos“. Menininko piešiniuose ir akvarelėse atsispindi 

to laikotarpio dvasia, Lietuvos sostinės ir kitų vietovių grožis. Susipažinę su anuometinio Vilniaus miesto vaizdais, vaikai susikūrė Lietuvos 100- mečio 

minėjimo atviruką. 

-2018 m. sausio 12 d. darželio bendruomenė prisijungė prie Lietuvoje jau 11 kartą vykusios  akcijos „Atmintis gyva, nes liudija...“, skirta Laisvės gynėjų 

dienai paminėti. Sausio 12d. darželio langai sužibo žvakučių šviesa. Žvakė simbolizuoją gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Vyresniųjų grupių 

(„Pelėdžiukai“, „Žvaigždutės“) vaikai kartu su pedagogais darželio kieme suformavo iš žvakių širdį ir Neužmirštuolės žiedą. Akcija vyko ir darželio 

muzikos salėje, kur buvo taip pat suformuota iš žvakučių širdis, o jos viduje Neužmirštuolės žiedas. Vaikai su pedagogais susirinkę giedojo Lietuvos 

tautišką giesmę, o po to išsiskirstę į grupes, kartu su pedagogais žiūrėjo edukacinius filmus apie Sausio 13-osios įvykius. Savo įspūdžius atspindėjo savo 

piešiniuose. 

-Nuo 2018 m. sausio 17 d. mūsų įstaiga pradėjo įgyvendinti pilietinę respublikinę iniciatyvą „Piešiu-rašau laišką“, skirtą Lietuvos valstybės 100 - 

mečiui paminėti. Iniciatyva baigta vasario 16 – ąją, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100- metį.  
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Šia iniciatyva mes siekiame puoselėti ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių tautinę, pilietinę savimonę, būti svarbiais ir 

aktyviais valstybės piliečiais, pradžiuginti savo darbeliais- atvirukais, slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigose esančius žmones, parodant savo 

draugiškumą ir empatiją. Šios iniciatyvos organizatorės:  auklėtojos Virginija Sauliūtė-Darvydė ir Jolita Vilčinskaitė- Druskienė. Iniciatyvos koordinatorė 

l.e. p direktorė Jolanta Gaidelienė. Ši iniciatyva susilaukė didžiulio susidomėjimo visoje Lietuvoje. Joje dalyvavo daugiau nei 100 ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų. Sulaukėme daugiau kaip 1000 atvirukų iš vaikų. Vasario 16 –ąją šie atvirukai su sveikinimais pasiekė Vilniaus Vilkpėdės slaugos ir 

palaikomojo gydymo įstaigą ir buvo išdalinti ten esantiems žmonėms. 

-2017 m. vasario 7 d. priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė dalyvavo edukacinėje valandėlėje Pinigų muziejuje. Valandėlė skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100- mečiui paminėti. 

-2018 m. vasario 14 d. darželyje šventiniu renginiu „Aš myliu Lietuvą“  atidaryta respublikinė kūrybinių darbų paroda „Lietuva po angelo 

sparnu“, kurią organizavo auklėtojos Daiva Gaidelienė, Marija Jundulienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Sterneckaitė. Parodos koortinatorė- 

l.e.p. direktorė Jolanta Gaidelienė. Parodos tikslas- kūrybiniais darbeliais paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100- metį, ugdyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus, siekiant atskleisti gimto krašto grožį, savitumą, išskirtinumą, įtraukiant į veiklą 

ugdytinių tėvelius. Sulaukėme daugybės kūrybinių darbų iš visos Lietuvos. Paroda eksponuojama darželyje iki 2018 m. kovo 11 d.  

-2018 m. vasario 14 d. darželyje paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo 100- metį- šventinis renginys „Aš myliu Lietuvą“.  Renginio metu 

ugdytiniai interaktyviai “keliavo” po Vilniaus miesto istorinius objektus: Gedimino pilį, Valdovų rūmus, Prezidentūrą, Televizijos bokštą. 

Priešmokyklinės “Pelėdžiukų” grupės ugdytiniai pristatė improvizaciją “Legenda apie Vilniaus miesto įkūrimą”. Kiekvienos grupės vaikai  su savo 

auklėtojomis pristatė pasirinktą istorinį objektą. 

-Nuo 2018 m. vasario 12 d. darželyje eksponuojamos ugdytinių kūrybinių darbų parodos „Aš piešiu Lietuvą“ bei dailės studijos „Spalvoti 

žaidimai“, kuriai vadovauja auklėtoja Romualda, paroda „Lietuvėlę aš myliu ir širdelę jai skiriu“. 

-Kovo 11 – ąją,  minint 28-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines ir švenčiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100 metų jubiliejų,  

šventėme dalyvaudami Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos organizuotoje pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. 2018 m. 9 d. 10 val. 

muzikos salėje suformavome iš vaikučių trispalvį žiedą ir sugiedojome Tautišką giesmę. 

 

Aktyviai dalyvaujame kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizuojamuose renginiuose, parodose, konkursuose, festivaliuose, skirtuose Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti: 
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1. Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Pažvelk į 100 metų laisvą Lietuvą pro žiemos 

akinius“, kurią organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Obelėlė“. (parodoje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lina ir Roma, auklėtojos 

Daiva, Rasa ir Laima su savo ugdytiniais). Paroda vyko 2017 m. gruodžio 12 d. iki 2018 m. vasario 20 d.  Gauta Vilniaus lopšelio- darželio 

„Obelėlė“ direktorės padėka. 

2. Vilniaus lopšelio – darželio „Geniukų kalvė“ meniniame projekte „Lietuva, gėlele žydėki“. 2018 m. sausio 25 d. meninio ugdymo pedagogė 

Olga Augustinavičienė su „Žvaigždučių“ grupės ugdytinėmis Meida Juozapavičiūte ir Jurgita Navikaite šiame projekte pristatė dainą muika ir 

žodžiai E. Tolvaišienės „Žydi Lietuvoj gėlytės“. 

3. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ konkurse „Tautinė juosta“. Į konkursą pristatyta tautinė juosta, gaminta iš krepinio popieriaus rutuliukų. 

Juostą kūrė lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pedagogai su savo ugdytiniais. Konkursas vyko iki vasario 15 d.  

4. Vilniaus lopšelio – darželio „Vieversys“ organizuojamame Vilniaus miesto ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo įstaigų tautinio šokio 

festivalyje „Tai pašoksim gražiai“. Fesivalyje 2018m. vasario 10 d.  meninio ugdymo pedagogė Olga Augustinavičienė su 8 „Pelėdžiukų“ 

grupės ugdytiniais pristatė lietuvių liaudies šokį „Malūnėlis“. Gauta lopšelio- darželio „Vieversys“ direktorės padėka. 

5. Respublikinėje rankdarbių parodoje „Vilnius- angelų miestas“, kuri išplėtota į respublikinį projektą, kuris vyksta 2018 m. vasario 12 iki 

2018m. kovo 12 d.,  kurį organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Geniukų kalvė“. ( parodoje- projekte auklėtojos Laima ir Indrė pristatė eksponatus 

„Mano angelas sargas“ ir „Pilies angelas“, o priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės pedagogės Lina ir Roma su ugdytine Paule Andrišiūnaite 

pristatė eksponatą „Trispalvę nešantis angelas“).  

6. Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų parodoje „Rašau žodį „Lietuva““. Parodą 

organizavo Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba. Parodoje dalyvavo mūsų darželio priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės Roma ir Lina, auklėtojos Jolita, Virginija ir Indrė. Jų kūrybinius darbus galima pamatyti interneto svetainėje 

https://rasaulietuva.blogspot.com nuo 2018 m. vasario 16 d. neribotą laiką.  

7. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinės tarybos organizuojamoje ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių 

parodoje „Aš piešiu Lietuvą“.                            ( dalyvauja „Pelėdžiukų“ gr. Radvilė Peleckaitė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Roma ir 

Lina, „Boružėlių“ gr. Rut Ivgy ir auklėtojos Rasa ir Daiva, „Zuikučių“ grupės Gabrielė Navikaitė ir auklėtojos Laima ir Romualda, „Bitučių“ gr. 

https://rasaulietuva.blogspot.com/
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Vėtra Vitė ir auklėtojos Jolita ir Virginija, „Žvaigždučių“ gr. Motiejus Liubinas ir auklėtojos Birutė ir Indrė.) Atrinkti darbai bus eksponuojami 

Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto hole. Parodos atidarymas 2018 m. kovo 6 d. 

8. Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų bendruomenių pilietinėje akcijoje „Aš – Lietuvis“, kurią organizavo Panevėžio lopšelis-darželis 

„Draugystė“. Autoportretus šiai akcijai pristatė „Pelėdžiukų“, „Žvaigždučių“  ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai su pedagogais. Darbai 

eksponuojami nuo 2018 m. vasario 16 iki kovo 30 dienos Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyriaus, Panevėžio lopšelio-

darželio „Draugystė“ ir kitose Panevėžio miesto erdvėse. 

9. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų koncerte „Lietuvos jubiliejui- dainų ir šokių pynė“, kurį organizavo Vilniaus lopšelis-

darželis „Coliukė“. Koncertas vyko 2018 m. vasario 15 d. Naujosios Vilnios kultūros centre. Koncerte meninio ugdymo pedagogė Olga 

Augustinavičienė ir auklėtoja Rasa Okulevičienė pristatė lietuvių liaudies dainą „Oi tu, strazde, strazdeli“. Pedagogės apdovanotos Vilniaus miesto 

savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus padėkomis. 

10. Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ organizuojamoje akcijoje „Įpink žodį į juostą“. Akcijoje  su dekoruotomis popierinėmis  juostomis 

dalyvauja Auklėtojos Laima, Rasa, Daiva, Lina, Roma, Indrė. 

11. Vilniaus Naujamiesčio ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Spindulys“ pilietiniame- meniniame projekte „Mes- Lietuvos 

vaikai“.  Projekto baigiamasis renginys įvyko 2018 m. vasario 21-22 d. Mūsų darželio meninio ugdymo pedagogė Olga Augustinavičienė su 

priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikais bei jų pedagogėmis Lina ir Roma pastatė improvizaciją „Legenda apie Geležinį vilką“. Tačiau dėl 

gripo epidemijos vaikams susirgus, dalyvavo meninio ugdymo pedagogė Olga Augustinavičienė ir auklėtoja Rasa Okulevičienė, kurios dainavo 

kanonu lietuvių liaudies dainą „Oi tu, strazde, strazdeli“. Gauta Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

direktoriaus padėka. 

12. Respublikinėje priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų parodoje „Čia mano miestas, mano aikštė, o visa tai juk- 

Lietuva“. Parodoje dalyvauja „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinės Radvilė Peleckaitė su piešiniu-aplikacija ir Paulė Andrišiūnaitė su aplikacija bei jų 

pedagogės Roma ir Lina. Parodos darbelių fragmentai bus eksponuojami internetinėje svetainėje www.boružele-klaipeda.lt nuo balandžio 1 d. iki 

gruodžio 31 d. 

http://www.boružele-klaipeda.lt/
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13. Vilniaus lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ ikimokyklinių ugdymo įstaigų festivalyje „Daina Lietuvai“ (dalyvauja „Žvaigždučių“ grupės duetas 

Meida Juozapavičiūtė ir Jurgita Navikaitė, meninio ugdymo pedagogė Olga Augustinavičienė, daina „Žydi Lietuvoj gėlytės“ (muz. Ir žodž. E. 

Tolvaišienės)). 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais buvo organizuotos pažintinės- tiriamosios ekskursijos, edukacinės valandėlės, renginiai. 

1. Su Lietuvos Nacionaliniu muziejumi: 

*Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo edukacinėse valandėlėse muziejuje: 2017m. spalio 10 d. „Duonelės kelias“,  

*2017 m. lapkričio 8 d. -„Vaikai ir žaislai“. 

* 2017m. gruodžio 7 d. „Adventas“. Valandėlės tikslas- susipažinti su lietuvių tautos adventiniais papročiais ir tradicijomis. 

*Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikai 2018 m. kovo 23 d. dalyvavo edukacinėje valandėlėje Lietuvos Nacionaliniame muziejuje „Šv. 

Velykos“. Valandėlės metu ugdytiniai susipažino su margučių marginimo raštų įvairove, spalvų reikšmėmis, žiūrėjo animacinį filmą „Žemės atsiradimo iš 

kiaušinio istorija“. 

Už dalyvavimą edukacinėse valandėlėse priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai gavo Lietuvos Nacionalinio muziejaus pažymėjimus 

„Muziejaus draugas“ 

 

2. Su Lietuvos dailės muziejumi: 

Vaikams vedamos edukacinės valandėlės Radvilų meno pažinimo centre, Vilniaus paveikslų galerijoje, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. 

*2017 m. spalio 20 d. priešmokyklinės  „Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Tautiniai raštai“. Kūrybinėje Radvilų rūmų 

dirbtuvėje vaikai buvo supažindinti su senoviniais lietuvių raštais bei etniniais  motyvais dekoravo drobinius maišelius. 

*2017 m. spalio 31 d. „Žvaigždučių“ grupės vaikai dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Gyvybės medis“ Užsiėmimo metu vaikučiai ieškojo tradicinių ir 

tautinių lietuvių drabužių dekore gyvybės medžio simbolių, kūrė atvirukus ir juos dekoravo gratažo technika. 
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*2017 m. gruodžio 5 d. priešmokyklinės „Pelėdžiukų“, gruodžio 15 d. „Žvaigždučių“ grupės vaikai  lankėsi Taikomosios dailės ir dizaino 

muziejuje,  edukacinėje valandėlėje „Paslapčių skrynutė“. Grupių  vaikai apžiūrėjo senovinių dėžučių parodėlę. Vėliau kūrybinėse dirbtuvėse 

kiekvienas kūrė savo paslapčių skrynutę, dekoravo ją laisvu stiliumi, naudodami trafaretus su šiuolaikiniais piešiniais. 

*2017  m. gruodžio 15 d. priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės, o 2017 m. gruodžio 19 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Vilniaus 

paveikslų galerijoje  edukacinėje valandėlėje „Kalėdinis vitražas“. Čia vaikučiai karpė, plėšė spalvotą šilko popierių ir juo dekoravo kalėdinio namelio 

langus bei juose apgyvendino savo nupieštus personažus. 

*2018 m. kovo 28 d. priešmokyklinė grupė „Pelėdžiukai“ Lietuvos Dailės muziejaus Radvilų rūmų meno pažinimo centre dalyvavo edukacinėje 

valandėlėje „Margučio portretas“. Šioje edukacinėje valandėlėje  2018 m. kovo 21 d. dalyvavo ir „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai. Kūrybinėse 

dirbtuvėse Radvilų rūmų meno pažinimo centre abiejų grupių  vaikai apžiūrėjo įdomiais raštais, augalų ir gyvūnų motyvais puoštų margučių ekspoziciją 

bei naudodami gratažo techniką sukūrė savo šventinį margučio paveikslėlį. 

3. Su Vilniaus apskrities viešąja A. Mickevičiaus bibliotekos  vaikų literatūros skyriumi. 

*2018 m. sausio 25 d. Vilniaus apskrities viešojoje A. Mickevičiaus bibliotekoje vyko V. Palčinskaitės knygos „Eilėraščiai iš namų“ pristatymas. 

Šiame renginyje mūsų lopšelio-darželio meninio ugdymo pedagogė Olga Augustinavičienė ir auklėtoja metodininkė Rasa Okulevičienė atliko  dainą 

„Tyla“, žodžiai V. Palčinskaitės . „Pelėdžiukų“, „Žvaigždučių“, „Boružėlių“ , „Bitučių“ grupių vaikai deklamavo  V. Palčinskaitės eiles. Auklėtoja 

Virginija Sauliūtė-Darvydė su ugdytiniu Justu Zeleniumi iš „Bitučių“ grupės improvizavo eilėraštį „Išsiblaškėliai“. Dalyviai apdovanoti asmeninėmis 

atminimo dovanomis- knygomis. Darželis – A. Mickevičiaus direktoriaus padėka. 

*2018 m.  balandžio 26 dieną Vilniaus apskrities viešojoje Adomo Mickevičiaus bibliotekoje vyko ,,Poezijos pavasaris 2018″, skirtas poeto 

Martyno Vainilaičio kūrybai.   Šiame renginyje mūsų darželį atstovavo priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“. M. Vainilaičio eiles deklamavo 

priešmokyklinės grupės ugdytiniai: Arsenij Kazakevič ir Radvilė Peleckaitė. Ugdytinius ruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Roma Zaparackienė ir 

Lina Sterneckaitė.  Meninio ugdymo pedagogė Olga Augustinavičienė  su priešmokyklinio ugdymo ugdytinėmis parengė šokį „Saulė sodą 

pasodins“.  Renginį organizavo  Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gudrutis“ ir A. Mickevičiaus biblioteka. Renginyje dalyvavo dailininkė Sofija Vainilaitienė, 

Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro edukacinių projektų koordinatorė Sofija Jonaitytė. Poeto Martyno Vainilaičio eiles deklamavo ir Vilniaus 

lopšelio-darželio ,,Gudrutis“  ugdytiniai, bei Vilniaus Vytės Nemunėlio mokyklos mokiniai. Dalyviai buvo pagerbti padėkos raštas, medaliais,   Martyno 

Vainilaičio eilėraščių knygelėmis, kurias dovanojo leidykla ,,Žara“.  
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4. Su UAB Mažoji bendrija „Mažųjų ugdymas. 

 

Edukacinės valandėlės vyko Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ 

*2017 m. spalio 17 d. „Pelėdžiukų“ ir „Žvaigždučių“ grupėms buvo vedama praktinė edukacinė valandėlė „Linas rengia ir maitina“. Anot senų 

žmonių: „nei vienas augalas pasaulyje neiškenčia tiek daug kančių kaip linas, tačiau ir nė vienas augalas neatneša žmonėms tiek naudos, grožio ir laimės“. 

Patarlė sako, kad linas – dengia, linas – rengia, linas – perša ir vestuves rengia. Senolių įsitikinimų, linas turi ypatingų galių kovojant su piktosiomis 

dvasiomis. Apie tai ir dar daugiau, „Žvaigždučių“ ir  „Pelėdžiukų“ grupių vaikučiai sužinojo  programoje „Linas rengia ir maitina“. 

*2017 m. spalio 19 d. „Boružėlių“ ir „Bitučių“ grupėms bendrija „Mažųjų ugdymas“ vedė praktinę valandėlę „Mano kepaliukas“. 

Vaikai  susipažino su kepyklos vadove, kuri yra griežta, bet teisinga, vadovaujasi sena patarle: kas nedirba, tas nevalgo. Edukatorė  įjungė kepimo krosnį 

ir prasidėjo įdomybės ir netikėtumai duonos gamyboje. Kodėl kepėjai ryši prijuostes ir dėvi kepuraites? Kodėl rėtis kiauras? Ar viską, kas skylėta, reikia 

išmesti? Kokio skonio miltai? Kaip kvepia rauginta tešla? Kodėl duona tokia gardi?  Vaikučiai minkė tešlą,  formavo kepaliukus ir  ruošė juos kepimui. Po 

to vaikučiai sudėliojo  kepaliukus į kepimo indus ir stebėjo, kaip krosnelėje kepa duonelė, klausydami pasakojimo.Vaikus aplankė vilkas 

Pilkišius.  Nenuorama Pilkišius ieškojo neklaužadų, mokėsi  gaminti duoną, draugauti ir dalintis. Kas dirbo, netingėjo, tam laikas valgyti atėjo. Visi 

vaišinosi pačių kepta šviežia duonele. 

*2017 m. spalio 30 d.  „Boružėlių“ ir „Zuikučių“ grupėms bendrija „Mažųjų ugdymas“ vedė praktinę valandėlę „Daržoviukai“. 

*2018 m. sausio 8 d. mūsų ugdytiniams buvo pristatyta edukacinė valandėlė „Robotukas N4“. 

*2018 m. balandžio 4 d. „Žvaigždučių“, „Boružėlių“, „Bitučių“, „Zuikučių“ grupių vaikučiai dalyvavo šventinėje programoje vaikams „Velykinis 

margutis“. Programa vyko darželyje, o programą vedė Mažoji bendrija „Mažųjų ugdymas“. Programos metu vaikai išgirdo istoriją apie Velykų bobutę, 

pasaulio atsiradimo istoriją, patys gamino saldžią tešlą, iš kurios formavo kiaušinius ir juos puošė neįprastais dažais.  

5. Su Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykla. 

*2017 m. gruodžio 5 d. Karaliaus  Mindaugo trečios klasės mokiniai svečiavosi mūsų darželyje „Zuikučių“ grupėje  su kilniu tikslu- įgyvendindami 

savanorystės projektą „Pagalba jaunesniam draugui“. 
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2017 – 2018 m. m. grupėse buvo vykdomi įvairūs projektai:  “Bitučių“ gr. - „Mažasis atradėjas“,  „Pasakų lobynas“. “Pelėdžiukų“ gr.- Keliauju po 

Lietuvą“,  „Knygele, padėk man pažinti save ir pasaulį“. „Saulyčių“ gr. - „Aš, tėtis, mama- sportuojam drauge“, „Zuikučių“ gr.- „Zuikio Puikio 

kelionės“ („Zuikis“ keliauja į ugdytinių šeimas),  „Stebuklingi žodeliai“,  Žvaigždučių“ gr.-  „Tyrinėju , atrandu, pažįstu“, „Mano Vilnius“, “Boružėlių“ 

gr.- „Ką pasakoja Boružiukas?“(„Boružiukas“ keliauja į ugdytinių šeimas). 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO  

DEPARTAMENTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO  SKYRIUS 
 

ATSIŽVELGDAMAS Į TAI, KAD ŠVIETIMAS YRA VIENA IŠ PAGRINDINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SRIČIŲ IR VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ METODINĖS TARYBOS 

PASIŪLYMUS UŽTIKRINTI KIEKVIENO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO OPTIMALIĄ RAIDĄ 

2018-201 MOKSLO METAMS  SIŪLO ŠIUOS PRIORITETUS: 

 

 

1. Pilietiškumo ugdymas pažįstant savo šalį. 

2. Sveikas maistas – sveikas vaikas. 

3. Inovatyvių ugdymosi aplinkų kūrimas. 

4. Partnerystė su šeima. 

 

Lopšelio- darželio „Pagrandukas: 2018-2019 m. m. prioritetai: 

1. Šeima – ugdymo proceso partnerė. Auginkime atsakingai. 

2. Vaikas ir gamta. Aplinkosauginis ugdymas, integruojant lietuvių tautos tradicijas, papročius  bei etninės lietuvių kultūros 

elementus į įvairias veiklas. 

3. Kūrybiškas ir kokybiškas ugdymas. 
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TIKSLAI 

 

1.Atsižvelgiant  į vaiko prigimtines galias, jo amžių bei vaiko pasiekimus, padėti vaikui išsiugdyti ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą 

požiūrį į save, aplinką, gamtą; sveikos  ir saugios gyvensenos įgūdžius,  formuoti savo tautos istorijos, papročių bei tradicijų pažinimo, gražios, 

taisyklingos lietuvių kalbos,  pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo  su suaugusiais bei  bendraamžiais pradmenis. Organizuoti  vientisą ugdymo 

procesą, kuriant   saugią, į vaiką orientuotą emocinę aplinką bei įvairias edukacines  ugdymo (si) erdves vaiko individualių gebėjimų ugdymui. 

2.Skatinti bendruomenės narių iniciatyvumą, atsakingumą, kūrybiškumą,  motyvaciją, kuriant savarankišką, atvirą naujovėms, visapusiškai besikeičiančią,    

nuolat besimokančią ir bendradarbiaujančią  instituciją. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2018-2019 MOKSLO METAMS 

 

1.TIKSLAS: Atsižvelgiant  į vaiko prigimtines galias, jo amžių bei vaiko pasiekimus, padėti vaikui išsiugdyti ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą 

požiūrį į save, aplinką, gamtą; sveikos  ir saugios gyvensenos įgūdžius,  formuoti savo tautos istorijos, papročių bei tradicijų pažinimo, gražios, taisyklingos lietuvių 

kalbos,  pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo  su suaugusiais bei  bendraamžiais pradmenis. Organizuoti  vientisą ugdymo procesą, kuriant   saugią, į vaiką 

orientuotą emocinę aplinką bei įvairias edukacines  ugdymo (si) erdves vaiko individualių gebėjimų ugdymui. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai 
Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 
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1. Kartu sutikime Rugsėjo 1- ąją 

su teatro „Avilys“ programa. 

 

2018.09.03 Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

meninio ugd. ped. 

Olga Augustinavičienė 

1. Ugdytiniai domisi 

metų laikų kaita, gamta 

bei jos objektais, 

reiškiniais, liaudies 

tradicijomis metų rate, 

tautos istorija . 

2. Vaikų gebėjimas 

išreikšti save, savo 

patirtį bei išgyvenimus 

įvairiomis meninės 

raiškos priemonėmis. 

3. Šventinių 

kalendorinių  renginių  

organizavimas padeda 

2. Rudens šventė  

“Kaip ežys rudens ieškojo” 

 

2018.10. 30 Intelektualiniai meninio ugd. 

ped.Olga, grupių 

auklėtojos auklėtoja 

Jolita Vilčinskaitė-

Druskienė, Virginija 

Sauliūtė-Darvydė, 

Laima Vaškevičienė, 

Birutė Stševičienė, 

Rasa Okulevičienė, 

Evelina Pozniakaitė. 
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4. Vakaronė  

„Graži mūsų šeimynėlė“ 

2018.11.15 Intelektualiniai meninio ugd. 

ped.Olga, auklėtoja 

Marija Jundulienė, 

Danutė Zubrickienė 

stiprinti įstaigos 

bendruomenės 

tarpusavio santykius, 

pasitikėjimą, telkti 

bendruomenę bendrai 

kūrybinei veiklai. 

 

 

 

 

5. Vėlinės „Vėlinių žvakelės 

šviesoje“  

2018.11.02  Intelektualiniai meninio ugd. ped.Olga 

grupių auklėtojos 

6.Advento vakarojimai „Laikau 

gerumą širdyje“ 

 

2018.12.02-12.07 Intelektualiniai meninio ugd. ped. 

Olga, grupių 

auklėtojos 

7. Pasakų mėnuo „Atsegsiu 

kuprinėlę-paseksiu pasakėlę“ 

2018.11 Intelektualiniai Grupių auklėtojos 

8. Šv. Kalėdų šventė „Jau 

Kalėdos sukas saulelė vėl ratu“ 

2018.12.20 Intelektualiniai meninio ugd. ped. 

Olga, grupių 

auklėtojos 

9. Atsisveikinimas su Kalėdų 

eglute  

 

2019.01.07 Intelektualiniai meninio ugd. ped. 

Olga, grupių 

auklėtojos 

10. Akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija...“, skirta Laisvės gynėjų 

dienai dienai paminėti. 

2019.01.11 Intelektualiniai Darželio bendruomenė 

 

 

11. Vasario 16-oji, Lietuvos 

valstybės  atkūrimo diena 

„Lietuva-čia gera man gyventi“ 

2019.02.15 

 

 

 

 

Intelektualiniai meninio ugd. ped. 

Olga, auklėtojos Rasa 

Okulevičienė ir 

Evelina Pozniakaitė, 

Virginija Sauliūtė-

Darvydė, Jolita 

Vilčinskaitė-

Druskienė 

12. Užgavėnės „Žiema, žiema, 

bėk iš kiemo!“  

2019.03.05 

 

 

Intelektualiniai 

 
meninio ugd. ped. 

Olga,  grupių 

auklėtojos 
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13. Kaziuko mugė „Gurgu, 

gurgu  į Kaziuko Turgų“  

2019.03.01 Intelektualiniai meninio ugd. ped. 

Olga, grupių 

auklėtojos 

 

14. Kovo 11-oji – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo  

diena „Mano Lietuvėlė“ 

2019.03.08 Intelektualiniai meninio ugd. ped 

Olga,  dir.pav.ugd., 

grupių auklėtojos 

15.  Žemės diena. „Mylime tave, 

Žeme“ 

2019.03.20 Intelektualiniai meninio ugd. ped 

Olga,  grupių 

auklėtojos 

 

16.Akcija „Savaitė BE 

PATYČIŲ 2019“ 

2019.03 Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

auklėtojos: auklėtojos 

Rasa Okulevičienė ir 

Evelina Pozniakaitė, 

Virginija Sauliūtė-

Darvydė, Jolita 

Vilčinskaitė-

Druskienė 

17. Šv. Velykos „Velykų bobute, 

duok man margutį“ kieme su 

visais darželio vaikais) 

 

2019.04.23 Intelektualiniai meninio ugd. ped 

Olga,   grupių 

auklėtojos 

 

18. Poezijos pavasaris, skirtas 

lietuviškai knygai 

 

2019.04 Intelektualiniai meninio ugd. 

ped.Olga, l. e. p. 

direktorė, grupių 

auklėtojos 

19. Šeimos šventė. „Mamytei, 

tėveliui dainuoju dainelę“ 

2019.05. Intelektualiniai meninio ugd. ped. 

Olga, grupių 

auklėtojos 

20. Kalbos savaitė „Žodelių  

labirintuose“ 

2018 .05. Intelektualiniai Logopedė Kristina 

21. Atsisveikinimo su darželiu 2019.05 paskutinę Intelektualiniai meninio ugd. ped. 
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šventė   „Sudie, Darželi!“ savaitę Olga, auklėtojos: Rasa 

Okulevičienė, Evelina 

Pozniakaitė 

22. Veiklos pagal vasaros darbo 

planą. 

2019.06.01-08.31 Intelektualiniai Vasarą dirbančios 

auklėtojos 

23. Joninės (Rasos) 

(grupėse arba lauke su vaikais) 

2019.06. 23 Intelektualiniai  Vasarą dirbančios 

auklėtojos 

24. Sveikos ir saugios 

gyvensenos dienos (grupėje, 

lauke arba salėje su vaikais) 

Vasaros 

laikotarpiu 

Intelektualiniai Vasarą dirbančios 

auklėtojos 
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1. Kiekvieno naujo ugdytinio 

adaptacijos sekimas ir problemų 

sprendimas pasitelkiant tėvus ir 

(jeigu reikia) pagalbos 

specialistus. 

2. Vaiko pasiekimų kaitos 

stebėjimas ir refleksija. 

3. Vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas ir aptarimas 

pedagogų pasitarimuose. 

4. Organizuotos ugdomosios 

veiklos kokybės tobulinimas. 

5. Nuoseklus tėvų informavimas 

apie vaiko  pasiekimų ir 

pažangos,  elgsenos, sveikatos 

pokyčius. 

 

 

 

 

Visus metus Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

direktorės  pav. 

ugdymui, 

grupių auklėtojos 

 

1. Aiškus vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimas. 

2. Lengvesnė naujų 

vaikų adaptacija 

lopšelyje-darželyje. 

3. Gerėja vaikų 

parengimo mokyklai 

lygis. 

4. Suvienijus ugdymo 

institucijos ir šeimos 

pastangas 

išsprendžiama daugybė 

su vaiko poreikių 

tenkinimu susietų 

problemų. 

Ž
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 1.Vaikų koncertai, spektakliai, 

darbelių parodėlės 

Kalendorinėms  

šventėms 
Intelektualiniai 

 

 

Grupių auklėtojos 1. Įstaigos aplinka 

puošiama vaikų,  
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bendruomenei bei tėveliams. pedagogų meninės 

veiklos darbeliais. 

2. Rengiamos grupių, 

šeimų meninės veiklos 

darbelių parodos. 

3. Vaikų meninei 

kūrybai naudojama 

įvairi gamtinė 

medžiaga bei sveikatai 

nekenksmingos buities 

atliekos, medžiagos. 

4. Pedagogai pagarbiai 

pritaria vaiko meninės 

raiškos pasirinkimams. 

2. Vaikų meninės veiklos 

parodėlės grupių ir koridorių 

stenduose. 

 

 

 

 

 

 

Visus metus 
 

Intelektualiniai 

 

 

Grupių auklėtojos 

 

3.Dalyvavimas Vilniaus mieste 

organizuojamuose 

ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

konkursuose, darbelių parodose 

ir kituose renginiuose. 

 

 

 

 

 

Visus metus Intelektualiniai 

 
L. e. p. direktorė, 

direktorės  pav. 

ugdymui, 

grupių auklėtojos 
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Aplinkosauginis projektas 

„Vaikas ir gamta. Aš-

kūrėjas“: 
 

- teminės savaitės, edukacinės 

valandėlės, išvykos, kūrybinių 

darbų parodos, ekologiniai 

konkursai, akcijos, pramogos, 

šeimų talkos.  

 

-Dalyvavimas respublikiniame 

aplinkosauginiame projekte „Mes 

rūšiuojam“. 
  
-pažintinės-edukacinės išvykos į 

gaisrinę, policiją, į saugaus 

miesto  centrą ir pan. 

 

-Dalyvavimas Visuomenės 

sveikatos priežiūros biuro 

organizuojamuose konkursuose, 

akcijose. 

 

- Vaikų,  tėvų, pedagogų 

kūrybinių darbų iš gamtinės 

medžiagos parodų rudens, 

žiemos, pavasario tematika 

darželio aplinkoje. 

- Teminių savaičių „Gyvūnai-

šalia mūsų“ vykdymas. 

- Dalyvavimas edukaciniame 

renginyje Vilniaus M. Mažvydo 

bibliotekoje „Išmokykime 

vaikus tinkamai rūpintis 

žaislais“ 

2018 -2019 m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 m. m.  

 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

 

2018-2019 m. m 

 

 

 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

2018 m. spalis 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Intelektualiniai 

 
 

 
Intelektualiniai 

 

 

 

 
Intelektualiniai 

 

 

 

 

 
Intelektualiniai 

 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

 

 
Intelektualiniai 

 

 

 

 

L.e.p. direktorė,  dir. 

pav. ugdymui, gr.  

auklėtojos, 

visuom. sveikatos 

priež. spec. Rita 

Bareikienė 

 
 

  

 

L. e. p. direktorė, dir. 

pav. ugdymui, grupių 

auklėtojos. 
 

L.e.p. direktorė, dir. 

pav.  ugdymui, grupių 

auklėtojos. 

 

L.e.p. direktorė, dir.  

pav. ugdymui, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Rita, grupių auklėtojos. 

 

L. e. p. direktorė, dir.  

pav.  ugdymui, meninės 

veiklos darbo grupė, 

grupių auklėtojos. 

 

 

 

L. e. p. direktorė, dir. 

pav.  ugdymui, grupių 

auklėtojos. 

L. e. p. direktorė, 

auklėtojos Rasa 

Okulevičienė, Evelina 

Pozniakaitė, 

„Boružėlių“ gr. tėveliai. 

 

1. Ugdytinių 

domėjimasis įvairiomis 

gamtos pažinimo, 

tyrinėjimo ir saugojimo  

priemonėmis ir būdais. 

2. Dalyvavimas 

įvairiuose 

aplinkosauginiuose  

renginiuose lopšelyje-

darželyje, Vilniaus 

mieste bei Lietuvos 

respublikos mastu. 

3. Ugdytinių, jų tėvelių 

ir pedagogų aktyvus 

dalyvavimas, vykdant 

aplinkosauginę veiklą. 

4. Ugdytinių sveikos ir 

saugios gyvensenos 

įgūdžių formavimas. 
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Vaikai pratinasi 

susitarti, 

bendradarbiauti, padėti 

vienas kitam – gerėja 

vaikų grupės  emocinis 

klimatas. 

2.Tyrinėdami, 

eksperimentuodami  

vaikai geriau pažįsta 

juos supantį pasaulį. 

3. Klausantis skaitymo, 

pasakų sekimo, kuriant 

patiems istorijas,  

gerėja  vaikų 

klausymosi, kalbėjimo, 

pasakojimo  įgūdžiai, 

turtėja žodynas. 

3. Gerėja partnerystės 

tarp šeimos ir ugdymo 

įstaigos kokybė.     

4. Formuojama 

ekologinė sąmonė, 

pasaulėžiūra ir etika. 

1.Ugdymo projektų vykdymas 

grupėse. 
   

1.1.“Bitučių“ gr.                               

- - „Raidžių istorijos“ 

- „Bitutė keliauja į namus“ 

- „Profesijų labirinte“ 

 

 

1.2. „Pelėdžiukų“ gr. 

- „Rudeninis atvirukas“ 

- „Kai pažinsiu pasakėlę, ją 

paseksiu“ 

- „Gerkime arbatą – stiprinkime 

sveikatą.“ 

 

 

 

 

2018-2019 m. m. 

2018-2019 m. m. 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

 

2018.10 

2018-2019 m. m. 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

Intelektualiniai 

Intelektualiniai 

 

 

Auklėtojos:Jolita 

Vilčinskaitė-

Druskienė, Virginija 

Sauliūtė-Darvydė 

 

 

 

 

Auklėtojos: Roma 

Zaparackienė, Julija 

Jaruševičienė 

 

 

 

 



 

 

37 

 

1.3 „Šypsenėlių“ gr. 

- „Kuriu , žaidžiu, svajoju“ 

 

 

1.4.“Boružėlių“ gr. 

- „Saugau ir tausoju gamtą“  

-„Aš ir mano žaislas“  

- „Seku, seku pasaką.“ 

 

1.5. „Saulyčių“ gr. 

- „Graži mūsų šeimynėlė“ 

 

1.6 „Zuikučių“ gr. 

- „Sveikai gaminu – visus 

vaišinu“  

 

 

 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

2018-2019 m. m. 

2018.10 

2018-2019 m. m. 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

 

 

Intelektualiniai 

 

 

 

Intelektualiniai 

 

 

Intelektualiniai 

 

 

 

 

Auklėtojos: Daiva 

Gaidelienė, Lina 

Sterneckaitė 

 

 

Auklėtojos: Rasa 

Okulevičienė, Evelina 

Pozniakaitė  

 

 

Auklėtojos Marija 

Jundulienė,  Danutė 

Zubrickienė 

 

Auklėtojos Laima  

Vaškevičienė, Birutė 

Staševičienė 
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2. TIKSLAS. Skatinti bendruomenės narių iniciatyvą, atsakingumą, motyvaciją, kuriant savarankišką, atvirą naujovėms, visapusiškai besikeičiančią,    nuolat 

besimokančią ir bendradarbiaujančią  instituciją. 
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1. Bendradarbiavimas su Vilniaus  

lopšeliu-darželiu „Mažylis“ 
2018-2019 m. m. Intelektualiniai L. e. p. direktorė,  l/d 

„Mažylis“ direktorė 

1. Įstaiga sudaro 

sutartis su socialiniais 

partneriais. 

2. Vykdomas 

ugdomojo proceso 

deinstitucionalizavimas 

 

 

2. Bendradarbiavimas su Vilniaus 

Saugaus miesto centru. 

Edukacinės valandėlės. 

2018- 2019 m. m. Intelektualiniai L. e. p. direktorė , dir.  

pav. ugdymui, grupių 

auklėtojos. 

3. Bendradarbiavimas su 

Varėnos miesto lopšeliu-

darželiu „Pasaka“ 

2018-2019 m. m. Intelektualiniai L. e. p. direktorė, l/d 

„Pasaka“ direktorė, dir.  

pav. ugdymui, grupių 

auklėtojos 

4. Bendradarbiavimas su 

kitomis Naujamiesčio metodinio 

būrelio „Spindulys“ 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis. 

2018-2019 m. m. Intelektualiniai L. e. p. direktorė, dir.  

pav. ugdymui. 

5. Bendradarbiavimas su 

Algirdo muzikos mokykla 

2018-2019 m. m. Intelektualiniai L. e. p. direktorė,  

Algirdo muzikos 

mokyklos direktorė, 

men. ugd. pedagogė 

Olga, dir. pav. 

ugdymui 

6. Bendradarbiavimas su 

Vilniaus apskrities viešosios A. 

Mickevičiaus bibliotekos vaikų 

literatūros skyriumi (ekskursijos 

į biblioteką, garsiniai skaitymai, 

vaikų kūrybinių darbų parodos 

bibliotekoje). 

2018-2019m.m Intelektualiniai L. e. p. direktorė ,  dir. 

pav. ugdymui , grupių 

auklėtojos 
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7. Bendradarbiavimas su 

Lietuvos dailės muziejaus Meno 

pažinimo centru. Tarpinstitucinė  

edukacinė programa  

(edukacinės valandėlės 

muziejuje, kūrybinių darbų 

parodos ir kt.) 

2018-2019 m. m.  Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

Lietuvos dailės 

muziejaus Meno 

pažinimo centro 

vadovė, l. e .p. 

direktorė, dir. pav. 

ugdymui, grupių 

auklėtojos 

 

 

8. Bendradarbiavimas su 

Mažųjų bendrija „Mažųjų 

ugdymas“  

( edukacinės valandėlės ). 

2018-2019 m .m. Intelektualiniai L. e. p. direktorė, dir.  

pav. ugdymui. 

 

 

 

 

9. Bendradarbiavimas su 

Vilniaus Karaliaus Mindaugo 

mokykla 

2018-2019 m. m. Intelektualiniai L. e. p. direktorė, dir. 

pav.  ugdymui. 
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1. Tėvų susirinkimai grupėse. 

 

2 kartus per 

metus 

Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

dir.  pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos,  

 

Suaktyvės tėvų ir 

pedagogų bendravimo 

procesas. 

Tėvai inicijuos 

netradicines veiklas bei 

renginius vaikams. 2.Atvirų durų diena tėvams 

darželyje  

Kiekvieną mėnesį Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

Dir.  pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos,  

 

3. Pedagogų ir tėvų diskusijos, 

tėvų apklausos aktualiais 

klausimais  

Visus mokslo 

metus 

Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

Dir.  pav. ugdymui 

4.Stendinės informacinės 

medžiagos aktualiais vaikų 

ugdymo klausimais tėvams 

atnaujinimas grupių stenduose 

bei jos kaupimas, 

Visus metus kas 

dvi savaites 

 

Intelektualiniai  Dir.  pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos,  
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bendradarbiaujant su tėvais. 

5. Informacijos darželio 

internetinėje svetainėje 

atnaujinimas. 

Metų eigoje Intelektualiniai L. e. p. direktorė, dir. 

pav. ugdymui, 

sekretorė, auklėtoja 

Jolita. 

6. Tėvų apklausų 

organizavimas, nuomonių ir 

pasiūlymų analizavimas, 

rezultatų sklaida.   

Pagal poreikį Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

Dir.  pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos 

8. Inicijuoti  tėvų 2% gyventojų 

pajamų mokesčio pagal  LR 

labdaros ir paramos įstatymą, 

įplaukų į lopšelio-darželio 

sąskaitą už 2018-uosius metus 

pervedimą. 

 

2019.02-05. Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

Dir. pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos, 

T
o
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u
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n
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o
g
ų
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v
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1. Naujausios pedagoginės ir 

metodinės literatūros 

studijavimas bei aptarimas. 

Metų eigoje 

 

Intelektualiniai Dir. pav. ugdymui,  

grupių auklėtojos 

Pedagogai siekia 

aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos, gerėja 

ugdymo proceso 

organizavimo kokybė, 

diegiamos naujovės, 

kompiuterinių 

technologijų 

panaudojimas ugdymo 

procese. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių lankymas. 

Metų eigoje 

 

Dalyvių lėšos Direktorė, direktorės 

pav. ugdymui 

3. Diskusijos ir pasitarimai Metų eigoje 

 

Intelektualiniai L. e. p. direktorė, dir.  

pav. ugdymui, grupių 

auklėtojos 

4. IKT naudojimas profesinio 

meistriškumo tobulinimui 

Metų eigoje Intelektualiniai Grupių auklėtojos 

 

5. Pasidalinimas gerąja darbo 

patirtimi 

 

 

Metų eigoje 

 

Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

direktorės pav. 

ugdymui, grupių 

auklėtojos 
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1.Dalyvavimas ikimokyklinių 

įstaigų metodinio būrelio 

„Spindulys“ bei kitose mieste 

organizuojamose veiklose, 

renginiuose bei projektuose. 

Metų eigoje 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

 

 

 

 

L. e. p. direktorė, dir. 

pav. ugdymui, grupių 

auklėtojos  

 

 

 

1.1.Praktinis seminaras 

„Kalėdinė puošyba 

gamtinėmis medžiagomis“ 

2018.11.22  L. e. p. direktorė, 

tautodailininkė Jurgita 

Treinytė 

1.2 Atvira veikla „Kinku linku, 

taip vaikai pyragą minko“ 

2019.02  

Intelektualiniai 

 

 

 

Auklėtoja Lina 

Sterneckaitė 

 

 

1.3.Metodinė-praktinė 

konferencija  

“Gamtos gudrybės” 

2019.03 

 

 

Intelektualiniai L. e. p. direktorė, 

grupių auklėtojos 
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1. Tęsti funkcionalios, 

patrauklios, estetiškos, 

emociškai  saugios bei  vaikų 

veiklą stimuliuojančios aplinkos 

kūrimą. 

 

Pagal poreikį ir 

finansines 

galimybes mokslo 

metų eigoje 

Iš ugdymo lėšų 

ir iš 2% 

gyventojų 

paramos lėšų ir 

ugdymo lėšų 

L. e. p. direktorė, 

dir.  pav. ugdymui,  

dir.  pav. ūkio 

reikalams 

1. Pagal finansines 

galimybes įsigyjama 

naujų priemonių grupių 

edukacinių, poilsio, 

meninės raiškos erdvių 

papildymui. 

2. Logopedės kabinetas 

papildomas naujomis 

priemonėmis vaikų 

kalbos sutrikimams 

šalinti. 

3. Atnaujinamos lauko 

aikštelių priemonės ir 

erdvės. 

2. Papildyti priemonių fondą 

inventoriumi estetinei aplinkai 

kurti, kūno kultūrai, muzikiniam 

vaikų lavinimui, papildyti 

logopedės kabinetą ir lauko 

aikšteles  naujomis 

priemonėmis. 

Pagal poreikį ir 

finansines 

galimybes mokslo 

metų eigoje 

Iš ugdymo lėšų 

ir iš 2% 

gyventojų 

paramos lėšų ir 

ugdymo lėšų 

L. e. p. direktorė, 

Dir.  pav. ugdymui, 

dir.  pav. ūkio 

reikalams 

3. Įsigyti priemonių vaikų 

saugumo ir sveiko gyvenimo 

būdo įgūdžiams ugdyti (s). 

Pagal poreikį 

mokslo metų 

eigoje 

Iš ugdymo lėšų Dir. pav. ugdymui, dir.  

pav. ūkio reikalams  
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4. Papildyti pirmos medicininės 

pagalbos priemonių atsargas 

Pagal poreikį 

metų eigoje 

Iš ugdymo lėšų Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

5. Įsigyti ugdymo ir ūkio 

reikmenų. 

Pagal poreikį 

metų eigoje 

Iš ugdymo lėšų Dir. pav. ūkio 

reikalams  

6. Kitos paslaugos 

 

Pagal poreikį 

metų eigoje 

Iš ugdymo lėšų 

ir tėvų paramos 

fondo (iš 2% 

paramos lėšų) 

L. e. p. dir. pav. ūkio 

reikalams.  

 

 
 

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIAI   

 Data Atsakingas 

1.1. Naujos darželio tarybos, išrinktos bendrame darželio tėvų susirinkime, pasiskirstymas 

pareigomis, pirmininko rinkimai. 

1.2. Lopšelio- darželio „Pagrandukas“ darbo krypčių, ugdymo proceso organizavimo tvarkos bei 

ugdymo plano projekto svarstymas. 

1.3. Lopšelio-darželio „Pagrandukas“ darbuotojų Etikos kodekso   aptarimas.  

1.4. Darželio tarybos 2017-2018 m. m. metinės veiklos plano svarstymas 

1.5. Lopšelio-darželio metinės veiklos plano  2018-2019 m. m. aptarimas ir aprobavimas. 

 

2018.10 Darželio tarybos pirmininkas, l. e. p. 

direktorė dir. pav. ugdymui. 

2.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 m. atestacijos programos aptarimas ir 

aprobavimas. 

 2.2.Lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ūkinės- finansinės veiklos aptarimas už 2018 m. IV-ą  ketvirtį. 

2018. 12 Darželio tarybos pirmininkas, l. e. p. 

direktorė dir. pav. ugdymui. 

 3.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašo nuo 2018 m. vasario 1 d.     

aptarimas ir aprobavimas. 

 3.2. Darželio veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas. 

2019.01 Darželio tarybos pirmininkas, l. e. p. 

direktorė dir. pav. ugdymui. 

4.1.Darželio ugdomosios veiklos plano aptarimas. 

4.2.Darželio remonto darbų plano aptarimas ir 2 % GPM fondo paskirstymo svarstymas. 

4.3.Darželio Tarybos veiklos ataskaita. 

2019.05 Darželio tarybos pirmininkas, l. e. p. 

direktorė dir. pav. ugdymui. 

 - Vaiko gerovės užtikrinimo bei sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo gairių aptarimas ir 

organizavimas. 

- Papildomojo ugdymo organizavimo būdai ir kryptys. 

- Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo procese ar darželio bendruomenėje, atsižvelgiant į 

tėvų, pedagogų bei ugdytinių interesus, svarstymas. 

Visus metus  

pagal poreikį 

Darželio tarybos pirmininkas, l. e. p. 

direktorė dir. pav. ugdymui. 
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METODINĖS GRUPĖS POSĖDŽIAI 

1.Ilgalaikis ir trumpalaikis ikimokyklinio  ugdymo turinio planavimas. Metinės veiklos planai, 

savaitiniai planai, atsižvelgiant į įstaigos metų prioritetus. Dokumentacijos tvarkymas ir pateikimas. 

2. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“  Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių plano 2018-2019 m. m. pristatymas ir aptarimas. 

3.Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas mišraus amžiaus vaikų grupėje, turinčioje  

priešmokyklinio amžiaus vaikų.  

4.Einamieji  klausimai. 

2018. 09. Dir. pav. ugdymui, grupių auklėtojos. 

 

 

 

L. e. p. direktorė, Smurto ir patyčių 

prevencijos grupė 

2.1. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo I-ojo etapo rezultatų aptarimas (stipriosios ir silpnosios 

grupės sritys, ugdymo gairės silpnųjų sričių stiprinimui). 

2.2.Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“  Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių plano 2018-2019 m. m. įgyvendinimo aktualijų aptarimas. 

2.3. Pasidalinimas patirtimi iš lankytų seminarų. Stebėtų atvirų veiklų aptarimas.  

2.4. Einamieji klausimai. 

2018. 12. L. e. p. direktorė, dir.  pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos 

 

Smurto ir patyčių prevencijos grupė, 

grupių auklėtojos 

 

Dir.  pav. ugdymui, grupių auklėtojos 

3.1. Pasirengimo metodinei praktinei konferencijai „Gamtos gudrybės“ aptarimas. 

3.2. Aplinkosauginio projekto „Vaikas ir gamta. Aš- kūrėjas“ įgyvendinimo aktualijų bei įžvalgų 

aptarimas.   

3.3. Pasidalinimas gerąja patirtimi iš lankytų seminarų, metodinių praktinių konferencijų. 

3.4. Einamieji klausimai. 

2019.02. L. e. p. direktorė, dir. pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos. 

4.1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatų aptarimas. II etapas. 

4.2. Aplinkosauginių ir kūrybinių veiklų 2018-2019 m. m. įgyvendinimas ir aptarimas. 

4.2. Pedagogų pasiūlymų 2019-2020 m. m. veiklos programai aptarimas bei   prioritetinių sričių  

numatymas. 

4.3. Einamieji klausimai. 

 

 

 

 

 

 

2019. 05. L. e. p. direktorė, dir. pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos 
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PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

1.Pedagoginio darbo už 2018-2019 m. m.  ataskaita.  

2.Metinės veiklos plano 2018- 2019 m. m. sudarymo svarstymas. 

3. Strateginio plano stebėsenos darbo grupės atnaujinimas. 

4.Sveikatingumo projekto ‚Aš saugus, kai žinau...“ tęstinumas ir gairių numatymas. 

5.Vasaros darbo plano įgyvendinimo aptarimas. 

6. Darbo grupių 2018-2019 m. m. atnaujinimas. 

7. Pedagogų supažindinimas su Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus patvirtintu 

Darbuotojų Etikos kodeksu.   

8.Einamieji klausimai.  

2018. 09.  

 

 

 

 

L. e. p. direktorė, dir. pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos. 

2.1. Vaikų sveikatingumas ir segamumas.  

2.2. Vaikų adaptacinio periodo aptarimas įvairaus amžiaus grupėse. Sunkumai ir įžvalgos ateičiai. 

2.3. Diskusija „Šeima- ugdomojo proceso partnerė. 

2.4. I-o ketvirčio pedagoginio darbo apžvalga. 

2.5. Einamieji klausimai.  

2018. 12. L.e.p. direktorė, dir. pav. ugdymui, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė, grupių auklėtojos. 

 

3.1.2018-2019 m. m. II-o ketvirčio pedagoginio darbo apžvalga.  

3.2.Diskusija „Kūrybiškas ir kokybiškas ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

 3.3.Lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 2018-2019 m. m. veiklos sričių įsivertinimo vykdymas. 

 3.4.Einamieji  klausimai.  

 

2019. 02.  L. e. p. direktorė, dir. pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos. 

 

4.1.  III-čio ketvirčio pedagoginio darbo ataskaita. 

4.2. Logopedo darbo ataskaita už 2018-2019 m. m. 

4.3. Projekto „Vaikas ir gamta. Aš-kūrėjas“ rezultatų aptarimas. 

4.4. Vidaus audito pasirinktos srities rezultatų  analizė. 

4.5.Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“  Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių   plano 2018-2019 m. m. įgyvendinimo rezultatų aptarimas. 

4.6. Vasaros darbo plano pristatymas. 

4.7. Einamieji klausimai. 

 

 

 

 

2019. 05. L. e. p. direktorė, dir. pav. ugdymui, 

grupių auklėtojos, logopedė. 
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UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA, TYRIMAS IR ANALIZĖ 

1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas 

- Ugdomosios veiklos atliepimas vaikų ugdymo(si) poreikiams, interesams bei 

gebėjimams, tikslingumas ir veiksmingumas, įvairumas ir kūrybiškumas. 

-Taikomų ugdymo būdų ir metodų atitikimas numatytiems tikslams, uždaviniams. 

- Organizuojamos ugdomosios veiklos įvairovė, sistemiškumas, nuoseklumas bei 

susiejimas su kitomis veiklos sritimis. 

2. Ugdymo organizavimo kokybė 

- Ugdymo organizavimo tikslingumas, lankstumas ir pagrindimas planavimu. 

* Atsižvelgimas į ugdymo tikslus ir uždavinius, vaikų amžių, gebėjimus ir poreikius. 

                       - Veiksmingos, kūrybingos, saugios ugdomosios aplinkos kūrimas. 

                           *Dėmesys savo profesiniam tobulėjimui. 

3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika 

-  Visų ugdymo proceso dalyvių aktyvumo ir susidomėjimo skatinimas. 

- Atsižvelgimas  į ugdytinių  ir jų  šeimų siūlomas idėjas  ugdymo procesui 

organizuoti. 

4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas 

-  Įstaigos programoje rekomenduojamų vaikų sudominimo veikla būdų naudojimas. 

-  Konsultavimasis su kolegėmis apie priemones, būdus ir metodus ugdymosi 

motyvacijai veikloje palaikyti, kad būtų užtikrintas nuoseklus ir sistemingas 

ugdymo proceso tobulėjimas, tęstinumas ir dermė.  

Mokslo metų 

eigoje 

L. e. p. direktorė, direktorės pav. 

ugdymui, grupių auklėtojos. 

 

 

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS   

1. 2018-2019 m. m. pedagogų atestacijos komisijos veiklos programos projekto svarstymas 2018.09 Pedagogų atestacijos komisija 

2. 2018 m. IV-ą ketvirtį besiatestuojančių pedagogų Kompetencijų aplankalų peržiūra. 

Rekomendacijos dėl atestacijai būtinų formų pildymo. 

2018.09 Pedagogų atestacijos komisija 

2. Metodinės pagalbos pedagogams teikimas Nuolat Dir. pav. ugdymui  

3. Pedagogų konsultavimas atestacijos klausimais Nuolat L .e. p. direktorė  , dir. pav. ugdymui  

4. Perspektyvinės pedagogų atestacijos  programos 2018-2020 m. suderinimas 2019.01 L. e. p. direktorė  

5.Pedagogų  informavimas apie kvalifikacijos  kėlimo renginius Nuolat L. e. p. direktorė , dir. pav. ugdymui  

6.Pedagogų skatinimas dalintis gerąja darbo patirtimi Nuolat Auklėtoja ekspertė Virginija Sauliūtė-

Darvydė 

7. Pedagogų atestacijos komisijos veiklos gairių 2019-2020 m. m. numatymas 2019.09 L. e. p. direktorė 
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SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

  

1. Tolerancijos diena 2018. l1.16  Grupių auklėtojos, Smurto ir patyčių 

prevencijos grupė 

2. Tarptautinė Draugo diena 2018. 11.29 Grupių auklėtojos, Smurto ir patyčių 

prevencijos grupė 

3. Informacinis lankstinukas 2018.12 Smurto ir patyčių prevencijos grupė 

4. Psichologų konsultacijos (tėvų susirinkimų metu): „Patyčios ir netinkamo elgesio apraiškos tarp 

vaikų“, „Pagalba vaikams" 

2018-2019  

  m. m. 

Pedagoginės- psichologinės tarnybos 

psichologai 

5. „Draugystės“ knygos  kūrimas (ugdytiniai ir jų tėveliai) 2019 m.  kovo - 

balandžio mėn. 

Grupių auklėtojos 

6. Akcija „Savaitė  Be patyčių“ 2019 kovo mėn. Grupių auklėtojos 

7. Tarptautinės prevencinės  programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas.  

 

2018-2018      

m.m. 

L. e. p. direktorė, auklėtoja Rasa 

Okulevičienė  

8. Piešinių paroda „Mano laiminga vaikystė“ 2019 m. 

gegužės mėn. 

Grupių auklėtojos 

9. Smurto ir patyčių prevencijos situacijos įstaigoje  įsivertinimas 2019 m. 

gegužės mėn. 

Grupių auklėtojos, tėvai, Smurto ir 

patyčių prevencijos grupė 

 

Planą parengė:   

Metinės veiklos plano  2018-2019 m. m. rengimo  darbo grupė:  

 Koordinatorius -  l. e. p. direktorė Jolanta Gaidelienė,  

vyresnioji auklėtoja Roma Zaparackienė,  

auklėtoja metodininkė  Marija Jundulienė , 

 auklėtoja metodininkė  Daiva Gaidelienė. 


