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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

VIZIJA

                            Patraukli, atvira mikrorajono bendruomenei įstaiga.

MISIJA

                           Ugdymo įstaiga, garantuoja ugdomojo proceso kokybę, pripažįstanti individualų vaiko tobulėjimo kelią, savo veiklą siejanti su 
bendromis tautos tradicijomis bei dorinėmis nuostatomis.

KULTŪRA

                           Tai ugdymo institucija, atliepianti bendražmogiškąsias tautos vertybes, ugdanti kūrybišką, laisvą, savimi pasitikintį vaiką, kurianti 
naujus ugdymo modelius, kelianti savo įstaigos prestižą.

FILOSOFIJA

Vaikystė – šiuolaikinio ugdymo vertybė.
1. Organizacinė struktūra:

 Direktorė Laima Bartaškienė:
1. Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas.
2. Lopšelio-darželio misijos, vizijos, prioritetinių vertybių, filosofijos įgyvendinimas, darbo paskirties sklaida.
3. Ilgalaikių ir trumpalaikių lopšelio-darželio veiklos programų sudarymas ir vykdymas.
4. Mokytojų tarybos posėdžių organizavimas.
5. Darbo krūvio paskirstymas.
6. Grupių komplektavimas.
7. Darbas lopšelio-darželio taryboje.
8. Visų darbuotojų darbo priežiūra.
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9. Įstaigos aprūpinimas intelektiniais, materialiniais ištekliais.
10. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, atestacija.
11. Ryšiai su sociokultūrine aplinka, tėvais, švietimo institucijomis.
12. Lopšelio-darželio veiklos strategijos, pokyčių analizė, bendruomenės narių veiklos efektyvumo analizė, ugdymo proceso, 

ugdytinių saviraiškos analizė.
13. Atestacinės komisijos pirmininkė.
14. Bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais (globėjais).
Direktorės pavaduotoja ugdymui Elena Olševskienė :
1.  Ugdymo-saviraiškos proceso organizavimas ir vykdymas.
2.  Ugdymo programų ir planų įgyvendinimas.
3. Pedagoginio darbo priežiūra. 
4. Pedagogų darbo grafikų sudarymas.
5. Metodinė medžiaga,auklėtojų aprūpinimas programomis, priemonių apskaita.
6.  Vaikų gebėjimų ir įgūdžių atitikimo programos standartų tyrimai ir analizė.
7.  Vaikų lankomumo apskaitos priežiūra.
Direktorės pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydienė:
  1. Papildomo ugdymo organizavimas: specialistų kuravimas. 

                             2. Metodinio darbo organizavimas: pasitarimai, atvira veikla, pedagoginio darbo patirties sklaida, inovacijos, projektų kūrimas ir 
įgyvendinimas. 

3. Švenčių, koncertų, įvairių renginių organizavimas.
4.  Užsiėmimų salėje, papildomo ugdymo tvarkaraščių sudarymas.

                            5.  Ryšiai su sociokultūrine aplinka, tėvais, švietimo institucijomis.
 6.  Priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir priežiūra.

2. Duomenys apie mokyklą:
     Įstaiga įsikūrusi atokiau nuo miesto centro, gamtos apsuptyje vaizdingoje ir jaukioje vietoje Baltupiuose, vešlaus eglyno pašonėje prie 
Jamonto parko. Vaikai būdami gamtoje turi galimybę ne tik ja naudotis, pažinti, bet ir suvokti, jog gamta yra svarbiausia žmogaus gyvenimo aplinka, 
sveikatos šaltinis. Prisiliečiant prie gamtos formuojasi vaiko vertybinės nuostatos. Ugdydami vaikus pedagogai atkreipia dėmesį į tai, kad Jamonto 
parke begalės paukščių, voverių, kuriems reikalinga pagalba ir dėmesys. Stengiamasi, kad ugdymas ne tik laiduotų vaiko saugą ir sveikatą, bet ir 
plačiau apimtų socialinių įgūdžių ugdymą: formuotų sėkmingo bendravimo pamatą, ugdant teigiamą vaikų požiūrį į save, padedant suprasti ir priimti 
savo ir kitų jausmus, valdant emocijas ir elgesį.

       Lopšelyje-darželyje veikia 13 grupių.  3 ankstyvojo amžiaus grupės:  „Viščiukai“, „Boružėlės“,  „Saulės zuikučiai“.  10 ikimokyklino 
amžiaus  grupių: „Gaidžiukai“,  „Meškučiai“, „Drugeliai“, „Spinduliukai“, „Kačiukai“, „Kiškučiai“, „Lašiukai“, „Ežiukai“, „Papūgėlės“, „Vyturiukai“. 
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Vaikų skaičius:   287  vaikai. Iš jų    57  vaikai – ankstyvojo amžiaus,  230    vaikų – ikimokyklinio  amžiaus.
    Lopšelyje-darželyje dirba 56 darbuotojai, iš jų 27 technikinio personalo darbuotojai.
   Pedagogų skaičius: 28 pedagogai. Iš jų 1 direktorė, 2 pavaduotojos ugdymui, 1 logopedė.

  Lopšelyje-darželyje atestuota pedagogų: II vadovo kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė – direktorė, III  kvalifikacinė 
kategorija - pavaduotojos ugdymui, 3 pedagogės – mokytojos metodininkės, 10 pedagogių - vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija, 9 pedagogės – 
mokytojo kvalifikacinė kategorija, 1 meninio ugdymo pedagogė - mokytoja  metodininkė, 1 – meninio ugdymo pedagogė – vyr. mokytoja, 1 logopedė 
– vyr. logopedė.  Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies kvalifikacijos kėlimo seminaruose.
  Grupės komplektuojamos, pagal Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 7 d. įsakymu 
Nr. 30-1127. 

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“:
 - teikia ikimokyklinio ugdymo paslaugas pagal pedagogų parengtą bei Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą Vilniaus lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programą;
 - sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
 - organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą;
 - kuria ir tobulina ugdymosi aplinką;
 - teikia švietimo pagalbą šeimoms.

  Vaikų ugdymas įstaigoje grindžiamas humanistine filosofine kryptimi, pabrėžiant vaiko unikalumą, jo poreikių, saviraiškos galimybių 
svarbą, savigarbos puoselėjimą.

 
                            II. 2012-2013 m. m. VEIKLOS ANALIZĖ

2012-2013 m. m. lopšelyje-darželyje dirbo 13 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 8 ikimokyklinio amžiaus ir 3 priešmokyklinio amžiaus vaikų 
grupės. 2012 m. rugsėjo mėn. buvo reorganizuotas pedagogų kambarys, kur naujai atidaryta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė - „Vyturiukų” 
grupė. Joje buvo ugdoma trylika mažųjų ugdytinių.

Vaikų ugdymas buvo vykdomas vadovaujantis įstaigos ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa bei priešmokyklinio ugdymo(si) 
programa, orientuojantis į kompetencijų (sveikatos saugojimo, pažinimo, meninę, komunikavimo ir socialinę) plėtojimą, bei iškeltus prioritetus. 
2012-2013 m.m. vykdytas lankstus, tikslingas orientuotas į vaiko poreikius ugdymo procesas. Ugdymo planavimas atitiko įstaigos programos turinį, 
tikslus ir uždavinius. Taikomų metodų ir būdų įvairovė skatino tikslingą vaikų užimtumą, padėjo užsiimti mėgstama veikla. Grupėse sukurta jauki ir 
funkcionali aplinka, padedanti vaikams laisvai rinktis veiklą, judėti iš vienos erdvės į kitą, žaisti su patinkančiais žaislais. Bet kokia vaiko veikla  
laikoma vertinga patirtimi, vaiko sumanymai pastebimi, palaikomi, gerbiami.
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Telkiant bendruomenę bendrų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, ypatingas dėmesys buvo skiriamas saugiai ir sveikai gyvensenai, sudarytos 
sąlygos ir aplinka vaikų fiziniam ir psichologiniam saugumui užtikrinti. Įvairių rėžiminių momentų metu skatinome vaikus saugiai judėti ir veikti, 
laikytis asmens higienos, poilsio ir maitinimosi ritmo. Visa tai įgyvendinti padėjo kasdieninė ryto mankšta, kūno kultūros užsiėmimai, judri veikla 
lauke ir kitos vaikų sveikatą saugojančios ir stiprinančios priemonės. Kiekvienoje amžiaus grupėje buvo sudaromos galimybės nuosekliai įgyti 
kultūrinių – higieninių įgūdžių, kurti ir laikytis grupės taisyklių, būti veikliam visur: salėje, lauke, už  įstaigos ribų. Įgyti saugaus elgesio ir savisaugos 
įgūdžiai padėjo vaikams susikurti saugaus elgesio modelį, tinkamai elgtis nekasdienėse situacijose, valdyti savo emocijas ir elgesį.

2011 m. pavasarį buvo parengta ir vykdoma, o 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. tęsiama visuomenės sveikatos stiprinimo programa  „Į 
sveikatos šalį”. Šiai programai vykdyti gauta 3000 Lt  parama iš Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento. Už  šiuos 
pinigus buvo nupirkta: futbolo kamuoliai, šokių kutai, pasivaikščiojimui skirta virvė „Drakoniukas” ir „Šuniukas”, sveiko maisto krautuvėlė su 
mediniais vaisių ir daržovių muliažais siužetiniams vaikų žaidimams - papildytas sportinis inventorius trūkstamomis priemonėmis ir praturtinta vaikų 
sportinių žaidimų patirtis. Šios programos įgyvendinimui organizuotos įvairios veiklos: sveikatingumo ir kūrybos savaitės „Vitaminai iš sodo, daržo, 
miško“. Judriųjų žaidimų diena. Judrieji  žaidimai uždarose patalpose „Futboliuko fiesta – turnyras”, žaidimai su pasivaikščiojimo virvėmis. 
Organizuota „Ragautuvių diena“, akcija „Vitaminizuotas”. Vaikams daug džiaugsmo suteikė laisvos kūrybos dienos, vaikų kūrybinių darbelių paroda. 
Organizuoti edukaciniai renginiai - rudenėlio šventės: „Kaip mes vaistažolių ieškojom“, „Rudens gėrybių pilna kraitelė”, „Daržovėlių pilnas miestas“. 
Organizuoti įvairūs pasivaikščiojimai, pažintinės ekskursijos, žygio dienos, įvairios kūrybos dienos: „Kuriame  kartu su draugais“, „Mano grupės 
mozaika”. Parodos: „Sveikuoliška vasara auklėtojų akimis“, „Sveikuoliška vasara vaiko akimis“. Buvo paruoštas stendinis pranešimas „Į sveikatos 
šalį” apie įstaigoje įgyvendintą visuomenės sveikatos programą, kuris pristatytas 2013 m. vasario 1 d. savivaldybėje vykusioje sklaidos konferencijoje. 
Pedagogės pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydienė, Rasa Čepienė, Alina Čeponienė, Laimutė Girdauskienė, Svetlana Smirnova. Išleistas įstaigos 
laikraštuko „Gintarėlio blyksnis“  specialus priedas „Aukime sveiki visi”. Jame apžvelgti nuveikti darbai, supažindinti ugdytinių tėvai bei visa darželio 
bendruomenė su įvykdyta visuomenės sveikatos stiprinimo programa  „Į sveikatos šalį”.

Į visų amžiaus grupių veiklą sėkmingai integruojama asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narių parengta programa. Šios programos tikslas – 
saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, formuoti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną. Organizuojamos įvairios veiklos, pramogos: „Mažos 
pėdelės ant balto sniegelio. Senių besmegenių diena”. Lopšelyje-darželyje „Delfinukas” mūsų darželio  „Lašiukų” ir  „Ežiukų” grupių vaikučiai kartu 
su pedagogėmis dalyvavo ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių turnyre  „Šaškių šalyje”. Šio turnyro tikslas populiarinti vaikų tarpe 
susidomėjimą šaškių žaidimu. Pedagogės L. Marcinkevičiūtė, V. Paškevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui  E. Olševskienė.

Visi noriai įsijungė į akciją ,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, dalyvavo akcijoje ,,Savaitė be patyčių“- „Tiesiu draugystės ranką“. Kūrė 
„Draugystės” plakatus, lankė vieni kitus grupėse, dovanojo dovanėles, savo šypsenėles. Skatinome pagarbius, draugiškus vaikų tarpusavio santykius, 
stengiamės užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms.

Organizuota „Sveikatingumo savaitė“. Jos metu ikimokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių“, „Vyturiukų“ ir „Gaidžiukų“ grupių vaikai ir 
pedagogės įsijungė į projektą „Bakterijų tramdytojai” - tai rankų higieną propaguojantis projektas, kurį organizavo Vilniaus miesto savivaldybės 
sveikatos biuras kartu su vaikiško muilo „Tindi“ gamintoju AB „Naujoji Ringuva“. „Vyturiukų“ ir „Gaidžiukų“ grupių vaikai kartu su auklėtojomis 
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paruošė ir parodė „Kačiukų“ grupės vaikams spektakliuką „Ten, kur švara – ten gyvens sveikata“. Spektakliuko pristatymas buvo nusiųstas  į projekto 
konkursą „Kur buvo ir ką veikė tavo rankos“. Spektakliukas  prizinės vietos nelaimėjo, bet buvo pripažintas kaip įdomus darbas. Vaikai ruošdamiesi 
spektakliukui kartu su pedagogėmis prisiminė, sužinojo apie higieną, rankų švarą, patys stengėsi ir stengiasi nepamiršti prieš valgį, ar pasinaudojus 
tualetu, plautis rankas, laikytis švaros.

2011 m. darželis pakviestas į Lietuvos futbolo federacijos  masinio vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus” 
projektą „Futboliukas“. 2012 – 2013 m. m. ir toliau aktyviai buvo skatinami ugdytiniai žaisti futboliuką. Auklėtiniai noriai dalyvavo „Futboliuko“ 
treniruotėse, įvairiose varžybose, juk svarbiausia - pats žaidimas, įgyta patirtis ir mokėjimas garbingai pralaimėti. Mažieji futbolininkai atskleidė savo 
naujai įgytus sugebėjimus, varžydamiesi tarpusavyje. Buvo išsiaiškinti keturmečių, penkiamečių ir šešiamečių komandų čempionai. Trenerė Rasa net 
įžvelgė mažųjų talentų ir pasidžiaugė, kad galbūt kažkuris iš jų kada nors pasakys: mano pirmoji trenerė buvo „Gintarėlio“ darželyje.

Rugsėjo 5 dieną darželio auklėtiniai kartu su tėveliais ir pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydiene, pedagoge Rasa Čepiene dalyvavo Lietuvos 
futbolo federacijos stadione vykstančiame „Futboliuko“ festivalyje. Aikštėje, kurioje žaidė Lietuvos ir Slovakijos nacionalinės rinktinės, vaikai kartu 
su tėvais spardė kamuolį, atliko įvairiausius pratimus, linksmai kartu praleido laiką. Savo atžalas į renginį atsivedė „Gaidžiukų” ir „Saulės zuikučių” 
grupių tėveliai. Šventėje dalyvavo darželio ugdytinės, kurių tėveliai - profesionalūs futbolo žaidėjai: LFF I lygoje žaidžiantys „Trakų" futbolo klubo 
žaidėjai Andžėjus Romeiko ir Virmantas Lemežis. Visi turėjo galimybę iš arti pamatyti ir nusifotografuoti su Lietuvos rinktinės futbolininkais, kurie 
atvyko į treniruotę ruoštis 2014 m. pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su Slovakija.

Rugsėjo 7 dieną LFF projekto „Futboliukas” organizatoriai pakvietė darželio ugdytinius į Lietuvos futbolo federacijos stadioną, kuriame vyko 
FIFA Pasaulio čempionato 2014 atrankos rungtynės Lietuva - Slovakija. Net šešios „Lašiukų“ grupės ugdytinės kartu su kitų darželių, dalyvaujančių  
„Futobiuko“ projekte, ugdytinėmis į stadioną įvedė Lietuvos ir Slovakijos rinktinių žaidėjus, švenčiant Lietuvos Futbolo 90 – metį, mergaitės 
pasipuošė specialiai šiam  renginiui skirtais marškinėliais. 

 Darželyje buvo organizuota įvairių sportinių pramogų grupėse, vaikų gynimo dienai paminėti - sporto šventė „Vaikystė“. Šią dieną darželio 
kiemelis buvo suskirstytas į įvairius sektorius, kuriuose vaikai patyrė daug nuotykių: žaidė linksmąjį futboliuką, judriuosius žaidimus, išdykavo, 
eksperimentavo su vandeniu, susipažino su dantukų priežiūra. Šventėje svečiavosi LEU lektorė dr. Milda Brėdikytė su viešnia iš JAV profesore Carrie. 
Su šia švente atkeliavo į darželį vasara. Vasara puikus metas kurti, šėlioti, žaisti lauke. Pleneras „Mes už lamingą vaikystę“ sutelkė visus ugdytinius ir 
pedagoges bendrai kūrybai. Visą savaitę vaikai lavino savo fantaziją. Darželio kieme drauge kūrė įvairių dydžių paukščius. Vaikams patiko maišyti 
spalvas ant delniukų ir jais ant popieriaus lapo išgauti įvairiausius sparnuotuosius draugus. Patiko teptukais lieti ant  šlapio popieriaus, pučiant per 
šiaudelį, stebėti, kaip  liejasi spalvos, į ką panašūs piešinėliai. Kas tik norėjo kreidelėmis piešė ant  lauko plytelių, spalvino auklėtojų iškarpytus drugelių 
siluetus pieštukais, kreidelėmis, flomasteriais. Vakare pievutėje prie darželio visi galėjo grožėtis margaspalviais drugeliais. Kūrybai ribų nebuvo - 
molbertu tapo darželyje augantys medžiai, jų kamienus mažieji gražino kreida. Savaitė buvo užbaigta „Skrybėlių paradu”, kuris vyko ant naujai 
pastatytos darželio kiemelyje scenos. Skrybėles kūrė vaikučiai su tėveliais namuose, su auklėtojomis grupėse.

Ugdant kūrybiškumą, stengėmės sudaryti kuo palankesnes sąlygas kiekvieno vaiko saviraiškai atsiskleisti. Svarbiausia sąlyga kūrybiškumo 
ugdyme tai – pačių pedagogų kūrybiškumas. Įstaigos pedagogės nuolat ieško naujų galimybių ir erdvių, kuriose galima būtų dalintis patirtimi, 
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kūrybiniais sumanymais, skatinant vaikus domėtis viskuo, juk vaikai iš prigimties yra smalsūs ir mėgsta eksperimentuoti. Pedagogės įvairių veiklų, 
švenčių metu atskleidė daug gražių kūrybinių idėjų, jų įgyvendinime aktyviai dalyvavo ugdytiniai ir jų tėveliai.

Svarbų dėmesį lopšelyje-darželyje skyrėme tautinių tradicijų, dvasinės kultūros vertybių puoselėjimui. Buvo švenčiamos tradicinės lietuvių 
liaudies šventės: Kalėdos, Trijų karalių, Užgavėnių, Velykų „Su margučių pintinėle“, Kaziuko mugė. Vaikams jos teikė daug džiaugsmo,o buvimas 
kartu su mama ar tėčiu – saugumo jausmą. Stengėmės ugdyti pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai, gamtai, kultūrinėms vertybėms. 
Muzikinė vaikų veikla neatsiejama nuo švenčių, nuo kasdienio gyvenimo - stengėmės skatinti vaikus savarankiškai muzikuoti, muziką ir šokį 
integruoti į kitas veiklas. Ttradicija tapo kiekvieną pavasarį dalyvauti konkurse – festivalyje „Šermukšnės šakelė”, kurį organizuoja lopšelis – darželis 
„Šermukšnėlė“ . „Papūgėlių” grupės vaikučiai, kurie kartu su meninio ugdymo pedagoge G. Ivanenkiene ir auklėtoja I. Sudintaite konkursui paruošė 
pasaką „Vištytė ir gaidelis”. Balandžio 22 d. „Lašiukų“ grupės vaikučiai, meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė dalyvavo folkloro  Festivalyje 
„Jurginės”.  Tikslas prisiminti senąsias tradicijas, piemenėlių dainas ir žaidimus. Ugdytiniai žaidė žaidimą „Aviža prašė”, šoko šokį „Malūnėlis”.

Gegužės 15 d. „Kačiukų” grupės vaikučiai, pedagogė S. Kubertavičienė, dalyvavo mokytojų namų kiemelyje Vilniaus miesto ikimokyklinių 
įstaigų renginyje „Mamytei, Teveliui dainuoju dainelę”. Vaikai gamino „šypsenėles” ir jomis sveikino mamytes ir tėvelius.

Kad ugdytiniai geriau pažintų savo gimtąjį miestą, gilintų ir įtvirtintų pažinimo, socialinę, meninę kompetenciją, organizavome edukacines 
ekskursijas. Jų metu vaikai lankėsi Energetikos ir technikos muziejuje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, planetariume, gaisrinės muziejuje, 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Vilniaus kolegijoje. Edukacinės programos ,,Mano kepaliukas“ metu susipažino, kaip  kepama duona, įgijo 
praktinių įgūdžių. „Velykinis margutis“ VŠĮ „Projektai šeimai“  vedančioji Rasa su vaikučiais prisiminė pavasarį grįžtančius paukštelius, mėgdžiojo jų 
balsus, pasiruošimo Velykoms ir lalavimo papročius. Visus smagiausiai nuteikė netradicinio margučio gaminimas iš kiškio miltų, velykinio vežimaičio 
sviesto paruoštos tešlos ir kitų priedų. Vaikučiai paruoštą tešlą išragavo, pasigamino po du margučius. Kai kurie vaikučiai kiaušinėlius suvalgė, kiti 
dėjo į spinteles – mamai, tėčiui, sesei ar broliukui paragauti. Edukacinės muzikinės programos „Miško pasaka” metu vaikai susitiko su įvairiais miško 
gyventojais,kurie kiekvienas turėjo po instrumentą (kankles,birbynę, lumzdelį ir kt.) ir savo charakterį. Vaikučiai klausėsi įvairių dainelių, išgirdo 
kiekvieno sutiktojo gyventojo garsą, grojo „Gyvame orkestre”. Programoje „Likę žiemoti” Lietuvos ornitologų draugijos narys Gediminas Petkus 
pasakojo vaikams apie paukštelių gyvenimą, apie tuos skraiduolius, kurie lieka žiemoti Lietuvoje. Vaikai sužinojo, kurie paukšteliai gyvena šalia mūsų, 
kurie atokiau nuo žmonių. Galėjo pamatyti juos ekrane, stebėti pro teleskopą. Vaikai sužinojo, kaip  reikia  paukštelius maitinti, jais  rūpintis visą žiemą. 
Draugija dovanojo darželiui didžiulę lesyklą paukšteliams ir plakatą  „Pažink žiemojančius paukščius”. 

Priešmokyklinių grupių  vaikai kartu su Baltupių progimnazijos 2 klasės  mokiniais keliavo į parką  aplankyti mažųjų miško draugų - žvėrelių. 
Kartu su pedagogėmis ir Miškų urėdijos ornitologu nešė žvėreliams lauktuvių: įvairių daržovių, šieno. Visas gėrybes sudėjo į atneštas ėdžias, kurias 
pastatė patogioje žvėreliams vietoje. Kovo 18-tąją visoje  Lietuvoje vyko visuomeninė akcija „Devyniasdešimt  paukščių pavasarių“, kurios metu buvo 
keliami inkilai. Šiemet sukako 90 metų, kai pirmą kartą žymaus Lietuvos gamtininko prof. Tado Ivanausko iniciatyva buvo surengta Paukščių diena. 
Šią dieną minėjome ir mes - tai „Inkilų diena“. Salėje vyko ornitologo Gedimino Petkaus paskaitėlės vaikams apie grįžtančius paukščius, apie jų 
namelius – inkilus. Ugdytiniai susipažino su įvairiais inkilėliais paukšteliams, boružėms ir kt. Buvo apžiūrėti darželio teritorijoje iškelti inkilėliai ir 
išvalyti, paruošti sugrįžtantiems sparnuotiems draugams.
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Kad vaikai labiau pažintų šalį, kurioje gyvena, sužinotų, kuo Lietuva įdomi, savita buvo organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai vasario 
16 d. skirti renginiai - šventės vaikams: „Pinu dainų vainiką, tau tėvyne”, „Mano brangiausia Lietuva“. Surengta priešmokyklinukų viktorina „Mano 
tėvynė – Lietuva“, buvo pateikti įvairūs klausimai apie Lietuvos istoriją, geografiją, tautinę atributiką skatino vaikus  mąstyti,  prisiminti ką žino apie 
savo šalį.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas buvo vykdomas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą.. Priešmokyklinio amžiaus 
vaikų grupėse buvo siekiama padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje reikalingas kompetencijas: socialinė 
kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu; sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti; pažinimo kompetencija – 
tyrinėti ir atrasti pasaulį; komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti išreiškiant  save ir bendraujant su kitais; meninė 
kompetencija – įsivaizduoti, pajusti, kurti, grožėtis.. Ugdymo(si ) turinio įgyvendinimui sukurta vaiko poreikius ir galimybes atitinkanti, į ugdymo 
tikslus orientuota, saugi aplinka.

2012-2013 mokslo metais priešmokyklinėse ,,Ežiukų“ ir ,,Lašiukų“ grupėse toliau buvo tęsiama ir įgyvendinama ,,Zipio draugai“ programa, 
kurios tikslas – padėti vaikams išmokti lengviau įveikti kasdienius sunkumus, pagerinti emocinę savijautą, įgyti socialinių ir emocinių sunkumų 
įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis. ,,Zipio draugų“ 
valandėlės vyko kartą per savaitę. Jų metu vaikai klausėsi pasakojimų, atsakinėjo į pedagogo klausimus, žaidė, piešė, vaidino.

Priešmokyklinukai lankėsi Vilniaus kolegijoje. Vaikai apžiūrėjo kolegijos auditorijas, biblioteką, kompiuterių kabinetus. Dovanų gavo karpinius 
angelėlius ir elniukus prisiminimui. 

Šiais metai ir toliau buvo plėtojami ryšiai su Baltupių progimnazija, kurie užtikrina ugdymo tęstinumą, palengvina būsimų pirmokų adaptaciją. 
Moksleivių atostogų metu buvome dažni progimnazijos svečiai. Progimnazijos sporto salėje organizuotos sportines pramogos, estafetės, aviamodelių 
pasirodymai. Vaikai lankėsi biliotekoje, apžiūrėjo joje esančias knygas. Būsimieji pirmokai ųžėjo į klases, pasėdėjo mokykliniuose suoluose, rašė 
lentoje – pasijuto kaip tikrieji mokiniai. Atvykę į darželį, pradinukai džiaugėsi įstaigos pedagogių ir ugdytinių vaidinamu spektakliu „Senojo 
skersgatvio istorija“, scenarijaus autorė ir režisierė meninio ugdymo  pedagogė Giedrė  Ivanenkienė.

„Aš užaugau"- tai priešmokyklinių grupių organizuota atsisveikinimo su darželiu šventė. Jos metu ugdytiniai paskutinį kartą drauge keliavo 
autobusu, sustodavę įvairiose stotelėse: „Pomėgių“, „Meilės”, „Atradimų“  -  tėveliams rodė ką sugeba, kaip pasiruošia pirmam iššūkiui gyvenime.

„Papūgėlių” grupės vaikučiai su darželiu atsisveikino netradiciškai, jie organizavo „Naktis darželyje“. Idėją visą naktį praleisti darželyje pasiūlė 
auklėtoja  I. Sudintaitė. Visi puikiai praleido laiką: vaikai kūrė įvairius minispektakliukus, istorijas, kas skatina vaikų meninius sugebėjimus, tamsoje 
vaikštinėjo po grupes, nugalėdami savyje baimę, drąsindami vieni kitus. Aktyviai dalyvavo lauke: kepė lauže bulves, ant lazdelių zefyrus, žaidė įvairius 
judrius žaidimus. Vaikai žaidimų metu stengėsi vystyti įvairias strategijas, mokėsi veikti drauge.

Jau ne pirmi metai pedagogės įsijumgia į respublikinį meno projektą „Skarelė mamai“ juo stengiamasi, kad vaikai išgyventų kūrybos 
džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną. Darželyje motinos dienai buvo kuriamas ,,Skarelių labirintas mamai”. Pedagogės kėlė tikslą 
paskatinti priešmokyklinių vaikų iniciatyvumą bei skatinti savarankiškumą patiems vaikams  ją įgyvendinant. Priešmokyklinukai pasiūlė savo idėjas 
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kaip  įkurti labirintą,  nutarę vaikai priėmė vieningą sprendimą ir kibo į darbą. Mažieji entuziastai puikiai patys darbavosi kaldami kuoliukus, žingsniais 
matuodami atstumus tarp  jų, skaičiuodami ar visų draugų sutilps skarelės. Visi darželio vaikai sukabino išmargintas skareles priešmokyklinukų 
sukurtame labirinte.

Didelį dėmesį skyrėme šeimai, jos dalyvavimui ugdymo procese. Buvo kuriami bendri projektai, parodos, gerumo, švaros akcijos. Tėveliai 
buvo kviečiami apskrito stalo diskusijoms. Ugdytinių tėvams sudaromos sąlygos lankytis veiklose, renginiuose, talkose, ekskursijose. Visada 
palaikomos tėvų iniciatyvos, padedančios įstaigai tobulėti, siekti geresnės ugdymo kokybės ir bendradarbiavimo. Dažnai tėvai patys pasiūlo savo 
pagalbą. Parūpina vaikų pasirodymams rūbelius, transportą ekskursijoms, prisideda prie įstaigos įvaizdžio formavimo. Įstaigos dalyvavimas įvairiose 
akcijose praturtina vaikų žinias, prapliačia patirtį, stiprina ryšius su šeima. Organizuotas tradicija tapęs Adventinis vakaras, kuriame svečiavosi Šv. 
Juozapo kunigų seminarijos diakonas Tomas Paliukėnas ir Vilniaus kolegijos ansamblis „Želmuo”, vadovė Dalia Vaicenavičienė. Kartu praleistas 
laikas suteikė nuostabius patyrimus ir žadino teigiamas emocijas. Belaukiant Šv. Kalėdų ugdytinių tėvelius kvietėme kartu kurti nuotaikingą aplinką 
darželyje, dalyvaujant bendruomenės parodoje. Kvietėme kartu su vaiku pagaminti Kalėdų žvaigždelę. Koridoriuose suspindo daug nuostabių, įvairia 
technika pagamintų žvaigždelių. Manoma, kad žvaigždelėmis puošiami namai simbolizuoja viltį ir laimę. Darželyje jau tradicija tapo surengti gerumo 
akciją – parodą „Pradžiuginkime vienišus žmones”. Ugdytinių tėvelių, senelių sukurta dovanėlė pradžiugino laukiančius senelius Gerontologijos ir 
reabilitacijos centre, kurios buvo įteiktos koncerto metu, kuriame dainavo „Pop  grupės” dainininkai. Tokiais savo poelgiais mokome vaikus atjausti, 
globoti, suprasti artimą.

Visus kvietėme į tradicinį tapusį tėvų ir vaikų projektą  „Savo mažom rankelėm apglėbkim gimtą šalį“, kuriame noriai dalyvavo ugdytinių 
tėveliai. Vaikai buvo laimingi galėdami kartu su mamyte ar tėveliu padainuoti, pašokti, kartu praleisti laiką. Šventėje dalyvavo gerbiamas svečias 
Vilniaus miesto švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Gintaras Petronis. Jis išsakė daug gražių, įvertinančių bendruomenės pastangas 
žodžių, darželiui dovanojo „Vytį” ir pasiūlė naują renginio idėją – įstaigos vaikų ir jų senelių projektą. 

Kovo 11-osios proga darželio galerijoje buvo atidaryta tėvelių vaikystės žaislų bei darbuotojų vaikystės nuotraukų paroda „Ir aš mažas buvau“.

Parodos tikslas – netradiciniu būdu švęsti Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Stengėmės skatinti vaikus domėtis tėčio, 
mamos, auklėtojų vaikyste, supažindinome ugdytinius su tėvelių vaikystės žaislais, stengėmės mokyti vaikus saugoti, tausoti žaislus.  

Tėveliai jau kelinti metai iš eilės savo noru prisideda prie darželio aplinkos grąžinimo, puoselėjimo akcijoje „Tulpės žiedas Tau, darželi“.  
Tėveliai savo gražiu poelgiu, dovanodami darželiui tulpės svogūnėlį, rodo vaikams puikų pavyzdį, ugdo vaikuose grožio supratimą. Švarinti savo 
darželio aplinką, susiburti draugėn ir padirbėti kvietė tradicinė pavasarinė švarinimosi akcija „Darom“. Mūsų darželyje tėveliai ir vaikučiai su 
pedagogėmis visą savaitę triūsė, tvarkėsi, švarino aplinką savo aikštelėse. Vaikučiai labai noriai įsijungė į darbus: rinko šiukšles, krovė į vežimėlius, 
patys stengėsi išvešti – buvo puikūs padėjėjai. Mes pedagogai kartu su tėvelias stangiamės ugdyti vaikuose – ekologinius pagrindus, suvokimą, kad 
žmogaus rankos daug ką gali pakeisti gamtoje.

Miuziklas „Princesėlės fleita”, kurio autorė ir režisierė meninio udgymo pedagogė G. Ivanenkienė, buvos skirtas paminėti šeimos dienai ir kartu 
su tėveliais praleisti laiką. Vaikai aktyviai įsijautė į savo vaidmenis, noriai dainavo, šoko, rodė savo meninius sugebėjimus.
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Greitai besikeičiančiame pasaulyje, visuomenės gyvenimo srityse taip  ir pedagogo darbe iškyla naujų, spręstinų problemų, joms išspręsi 
pedagogams dažnai nepakanka įgytų kompetencijų, todėl būtina nuolat mokytis ir keistis. Pedagogės nuolat skatinamos stiprinti savo profesinę 
kompetenciją, siekti geresnės ugdymo kokybės. Įstaigoje vyko įvairūs seminarai: lapkričio 26 d. „Mokytojo įvaizdžio stiprinimas, pažįstant ir 
tobulinant savo asmenybę”,  kurį vedė „Mokymo centro” lektorė Asta Blandė, vyr. psichologė – praktikė; vasario 21 d. - seminaras „Ikimokyklinio 
amžiaus vaiko individualių gebėjimų tobulinimas”, kurį vedė „Mokymo centro” lektorė Irena Žemaitytė. Su mūsų ugdymo įstaigos pedagogėmis savo 
patirtimi dalinosi Utenos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė S. Balčiūnienė. Seminaro metu buvo pristatytas projektas „Ikimokyklinio ir 
priešmikyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“.

Įstaigos pedagogės yra aktyvios, dalyvauja įvairiuose miesto, respublikos mastu organizuojamuose seminaruose, pristato žodinius, stendinius 
pranešimus. Pedagogės Laimutė Girdauskienė, Alina Čeponienė ataskaitinėje Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 
želmenėliai“ konferencijoje pristatė stendinį pranešimą „Judrus, saugus ir sveikas vaikas darželyje ir šeimoje”.

 ( LVJC) Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, respublikiniame pedagogų forume „Inovatyvios ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje” ikimokyklinio ugdymo pedagogės L. Girdauskienė,  A. Skunčikienė balandžio18 d.  skaitė pranešimą „Darželyje vaidinu, kuriu, 
žaidžiu, svajoju, išbandau įvairias auklėtojų sukurtas priemones” ir dalinosi savo darbo patirtimi.

Lopšelyje – darželyje „Žirniukas“  pedagogės su savo auklėtiniais dalyvavo organizuotoje Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio 
ratelio „Aidas” atviroje veikloje „Futboliukas – tai jėga“  ir žaidė „Futboliuką“. Vaikams patiko apšilimo  treniruotė, estafetės ir svarbiausia  žaisti 
„Futboliuką“. Pavaduotoja ugdymui  G. Buivydienė ir pedagogė  R. Čepienė  skaitė pranešimą „Kūrybiškas sveikatingumo ugdymas“.

Darželio pedagogės 2012 m. spalio mėn.  dalyvavo Vilniaus mokytojų namuose organizuojamoje parodoje „Sodo kraitė”, kartu su savo 
ugdytiniais pristatė kurtus eksponatus: „Mikė Pūkuotukas keliauja į svečius”„Meškučių”, „Vyturiukų”grupių vaikai ir pedagogės Laimutė 
Girdauskienė, A. Skunčikienė, A. Čeponienė, L. Chabenskaja, „Voras” - priešmokyklinio ugdymo  pedagogės L. Marcinkevičiūtė, V. Paškevičienė, 
„Saulėgrąža”- pedagogės  S. Smirnova, R. Turlaitė, I. Sudintaitė. Darželio kiemelyje „Meškučių” grupės vaikai ir auklėtoja  A. Skunčikienė sukūrė 
mažajį draugą Mikę Pūkuotuką. 

Pedagogės prisijungė prie ilgalaikės iniciatyvos VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS edukacinės programos „Skaitantys vaikų darželiai“. Ši 
iniciatyva skatina vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ryšių stiprinimą, gerina vaikų emocinę sveikatą bei intelekto vystymąsi, skatina vaikus saugiai ir 
įdomiai augti. Savo vaikams paskaityti pasakų, apsakymų, į grupes ateina ir mamytės, ir tėčiai. Lapkričio 5 - 9 d. organizuota kalbos savaitė, kurią 
inicijavo logopedė B. Bruzienė. Šio projekto metu vaikus skatinome domėtis pasakomis, turtinti vaikų rišliąją kalbą. Vaikai noriai klausėsi pasakų, 
rinkosi sau personažus, juos kūrė ugdyti vaidybos gebėjimus, gamino, spalvino, klijavo, puošė, improvizavo vaidindami, tapdami įvairių pasakų 
herojais. 

   Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinės tarybos organizuotoje pedagogų darbų nuotraukų parodoje „Aš kūrybinga asmenybė“ 
dalyvavo mūsų darželio pedagogės Laimutė Girdauskienė - „Pavasario spindesys”, S. Kubertavičienė - pirštininės lėlės, pasaka, „Ropė”, L. 
Marcinkevičiūtė – „Šerkšnas”, V. Paškevičienė - „Pynimėlis”,  A. Skunčikienė “ - „Pagrandukas”. Galime pasidžiaugti pedagogių L. Marcinkevičiūtės, 
V. Paškevičienės darbais, kurie buvo eksponuojami parodoje Vilniaus savivaldybės II – ame aukšte prie tarybos salės sausio 7-18 d.  
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Balandžio 26 d. darželio direktorė Laima Bartaškienė, pedagogės R. Čepienė, L.Marcinkevičiūtė, V. Paškevičienė dalyvavo ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų sambūryje ,,GINTARĖLIAI“. Šio susitikimo iniciatorius Palangos lopšelis – darželis ,,Gintarėlis“, kuriame ir vyko 
pirmasis ,,Gintarėlių“ sambūris.  Buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Lietuvos lopšelių – darželių  ,,Gintarėlis“. Mūsų darželiui buvo 
įteiktas pereinamasis ,,Švyturys”, kaip  simbolis organizuoti antrąjį lopšelių–darželių sambūrį Lietuvos sostinėje Vilniuje. Šiame sambūryje buvo 
pristatytas pedagogių sukurtas siužetas apie įstaigą.

Aktyviai dalyvaujame projektinėje veikloje. 2012 – 2013 m. m. įgyvendintas tarptautinis projektas NORDPLUS JUNIOR „Kūrybiški vaikai“, 
kuris vyko nuo 2012 metų rugpjūčio 1dienos iki 2013 metų rugpjūčio 1 dienos. Projekto parneriai: Vilniaus lopšelis – darželis „Gintarėlis“, Norvegijos 
įstaiga „Learinsverkstedet AS“  ir Latvijos privatus darželis „Creakids“. 

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2012 m. lapkričio 26 - 28 d.  Mūsų darželio direktorė Laima Bartaškienė, pavaduotoja ugdymui 
Gitana Buivydienė ir projekto koordinatorė Daina Kajina iš Latvijos lankėsi Norvegijoje bei Latvijoje įstaigų vadovų susitikime. Sausio 30 - vasario 1 
d. darželio pedagogės Rasa Čepienė, Rasa Daškevičiūtė, Laimutė Girdauskienė, Indrė Sudintaitė kartu su pedagogėmis iš Latvijos vyko į  pedagogų 
susitikimą Norvegijoje,  privatų darželį „Learinsverkstedet  AS“. Vasario 4- 6 d. įvyko vadovų susitikimas Lietuvoje. Mūsų lopšelyje - darželyje 
„Gintarėlis“ lankėsi projekto kordinatorė Daina Kajina iš Latvijos ir įstaigų vadovės  Ivona Linstad, Lill iš Norvegijos. Šiam susitikimui „Gintarėlio“ 
pedagogės paruošė salėje metodinių priemonių parodą. Prie apskrito stalo aptarėme šių priemonių naudą ugdyme. Pristatėme pačių pedagogių sukurtas 
sportines priemones, dalinomės  idėjomis, patirtimi, kaip priemones sėkmingai integruoti įvairiose veiklose. Viešnios iš Latvijos ir Norvegijos aplankė 
lopšelį - darželį „Giliukas“, lopšelį - darželį „Pilaitukas“. Vasario 13 -14 d. pedagogės Svetlana Smirnova, Lina Stankevičienė,   Ramunė Turlaitė, 
Sabina Verbel vyko į  pedagogių susitikimą Latvijoje. Vasario 14 – 15 d. pedagogų grupės iš Latvijos ir   Norvegijos lankėsi mūsų lopšelyje- darželyje 
„Gintarėlis“. Buvo supažindinti su   ugdymo sąlygomis, aplinka, lankėsi grupėse, apžiūrėjo priemones, stebėjo grupių auklėtojų  organizuotas veiklas. 
Svečiai buvo pakviesti  padirbėti projektinėje – kūrybinėje veikloje   „Sukurk žuvį“, kūrybinėse dirbtuvėlėse kartu su  vaikais „Papūgėlių“ grupėje. 
Svečiai iš Latvijos ir Norvegijos aplankė lopšelį - darželį  „Medynėlis“. Šio darželio pedagogės noriai pasidalino savo pedagogine patirtimi, darbo su 
vaikais metodais.

Apie įstaigoje vykdomą projektą buvo parašytas straipsnis „Prasminga projekto patirtis“, kuris buvo išspausdintas informaciniame leidinyje 
„Švietimo naujienos“ 2013 m. Nr. 7 (329). Straipsnį parengė pavaduotoja ugdymui G. Buivydienė, pedagogė L. Girdauskienė.

NORDPLUS JUNIOR „Kūrybiški vaikai“ projektą pedagogės pristatė apskrito stalo su tėveliais diskusijų metu.

Pedagogės aktyviai dalyvauja kuriant, gaminant įvairias priemones užsiėmimams. 2013 m. pavasarį kiekvienos grupės pedagogių komanda 
sukūrė po vieną metodinę priemonę, kurių tikslas - turtinti grupės aplinką sveikatingumo tema pačių pedagogių kartu su vaikais pasigamintomis 
priemonėmis, puoselėti kūrybiškumą, ugdyti vaikų įvairias kompetencijas.

 „Lašiukų” grupės auklėtinis ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė L. Marcinkevičiūtė dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikų ir jų ugdytojų 
šaškių žaidimo projekte  „Keliaukime į šaškių šalį”, kur baigiamajame susitikime savo jėgas išbandė prie šaškių lentos, nors ir nebuvo iškovotos 
prizinės vietos, bet svarbiausia - dalyvauti. Projektą organizavo lopšelis-darželis „Ozas“ kartu su VšĮ „Vaikų ugdymas“. 
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Įstaiga įsigijo interaktyvią animacinę multimedijos priemonę lietuvių kalba, skirtą ikimokykliniam ugdymui – SaulyTUČIAI. Gavo priemonių 
paketą susietą su pasakėlių siužetu, taip pat kiekvienos serijos rekomendacijas auklėtojai. Ugdytiniams labai patinka bendrauti su SaulyTUČIAIS.

Nemaža dalis įvairaus amžiaus vaikų lankė T. Petreikio šokių studiją, pop grupę „Padūkėliai“, anglų kalbos, keramikos būrelius. Lankydami  
įvairius užsiėmimus, vaikai turėjo galimybę laisvai išreikšti save ir savo jausmus, patenkinti saviraiškos ir kūrybinius gebėjimus. Viešų pasirodymų 
metu vaikai pratinami išorinio bendravimo kultūros su žiūrovais, muzikos dėka vaikai pajunta to bendravimo patrauklumą. 

Įstaigoje skatinamas aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Utenos lopšeliu – darželiu ,,Želmenėlis“, Baltupių 
progimnazija, Šv. Juozapo mokykla, Lietuvos ornitologų draugija, Vilniaus kolegija.

Įstaigos pristatymui lietuvių ir anglų kalbomis 2013 m. pavasarį buvo sukurti lankstinukai. (pavaduotoja G. Buivydienė, pedagogė L. 
Girdauskienė). Išleisti laikraštukai „Gintarėlio blyksnis“ Nr. 5 ir Nr. 6.                                   
      
                                                                              SSGG analizė 2012-2013 m.m.

Stiprybės Silpnybės
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Užtikrinamas ugdymo pakopų perimamumas ir ugdymo kokybė,
didelis dėmesys skiriamas vaikų kūrybiškumo ugdymui.

Sėkmingai formuojamos sveikos gyvensenos ir tautiškumo vertybinės 
nuostatos.

Bendruomenės geranoriškumas, susitelkiant svarbiems darbams.

Aktyvus tėvų dalyvavimas bendruomenės veikloje.

Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais.

Vertinama įstaigos kultūra, kuriamos savitos tradicijos.

Kylantis įstaigos įvaizdžio populiarumas ir prestižas.

Kūrybiškas ir sėkmingas vaikų sveikatos ugdymo stiprinimo projektų 
įgyvendinimas, siekiant gauti finansinę paramą, įvairinant ugdomąją 
veiklą. 

Vykdoma vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Į 
sveikatos šalį“.

Sudarytos sąlygos profesionalumui ir kvalifikacijai kelti.

Puikiai reprezentuojama įstaiga, racionalus lopšelio-darželio išteklių 
naudojimas.

Logopedinės pagalbos stabilumas, efektyvumas.

Teikiamos papildomo ugdymo dailės, keramikos, dainavimo, šokio, 
anglų kalbos mokymo ir krepšinio būrelių paslaugos.

Įstaigos materialinė bazė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų (įstaigą būtina 
renovuoti, prasta langų, aikštynų būklė).

Reikalingi modernūs, funkcionalūs, estetiški lauko žaidimų aikštynai, 
patenkinantys aktyvų vaikų judėjimo poreikį.

Reikalinga  pastato renovacija, užtikrinant pastato fukcionalumą, mažinant 
šilumos praradimo nuostolius.

Daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, kuriems reikalinga, bet 
įstaigoje neteikiama specialiojo pedagogo, psichologo, judesio korekcijos 
pedagogo pagalba.
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Galimybės Grėsmės 

Gilinti vaikų, tėvų ir pedagogų veiklos dermę organizuojant ugdymo 
procesą. 

Įjungti ugdytinių tėvelius į įstaigos vizijos įgyvendinimą ir įstaigos 
politiką. 

Modernizuoti, įstaigos vidaus ir išorės aplinką, lauko aikštynus. 

Dalyvauti tarptautinėje projektinėje veikloje, susipažinti su užsienio 
šalių švietimo sistemomis, kultūra.

Skatinti pedagogus mokytis visą gyvenimą.

Gauti finansavimą lopšelio - darželio remontui ir visapusiškai 
renovacijai.

Tapti patrauklia, aukštos kultūros, naujoves įgyvendinančia įstaiga.

Didelis vaikų skaičius grupėse, tenkantis vienam pedagogui.

Daugėja vaikų iš nepalankios socialinės, kultūrinės aplinkos, kurie „atneša“ 
netinkamą elgseną, įpročius, agresiją.

Stinga žinių kaip pedagogams tinkamai ugdyti hiperaktyvius vaikus, bei 
vaikus iš socialinės atskirties šeimų.

Nepalanki ekonominė situacija šalyje: nedarbas, mažėja darbo užmokestis, 
tėvai neišgali susimokėti mokesčio už darželį.

Kai kurios šeimos mažai dėmesio skiria vaikų ugdymui.

Informatyvios visuomenės kūrimas, mažina kalbinį bendravimą su vaiku.

Neatlikta pastato renovacija, papildomų lėšų reikia aikštynų reorganizacijai.

Maži pedagogių atlyginimai. 

                      III. 2013-2014 M.M. VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

Veiklos prioritetai:
1. Saugus ir sveikas vaikas.
2. Žaidžiantis ir kūrybiškas vaikas.
3. Aktyvi ir atsakinga bendruomenė.
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Tikslo įgyvendinimo kriterijus,
atsiskaitymo forma

1. Tikslas: Skatinti vaiko ugdymą(si) akcentuojant fiziologinį ir psichologinį vaiko saugumą bei sveikatą.1. Tikslas: Skatinti vaiko ugdymą(si) akcentuojant fiziologinį ir psichologinį vaiko saugumą bei sveikatą.1. Tikslas: Skatinti vaiko ugdymą(si) akcentuojant fiziologinį ir psichologinį vaiko saugumą bei sveikatą.1. Tikslas: Skatinti vaiko ugdymą(si) akcentuojant fiziologinį ir psichologinį vaiko saugumą bei sveikatą.1. Tikslas: Skatinti vaiko ugdymą(si) akcentuojant fiziologinį ir psichologinį vaiko saugumą bei sveikatą.

1.1. Orientuoti 
ugdymą į vaikų 
saugumą, aktyvumą, 
sveikos gyvensenos 
idėjų sklaidą.

1.1.1. Rudenėlio šventės Pav.ugdymui  E. 
Olševskienė, G. Buivydienė, 
grupių auklėtojos 

2013 m. spalio 2 
d., 17 d.

Kūrybinga vaikų saviraiška, 
šventė salėje, lauke.

1.1. Orientuoti 
ugdymą į vaikų 
saugumą, aktyvumą, 
sveikos gyvensenos 
idėjų sklaidą. 1.1.2.  Visuomenės sveikatos 

programos „Į Sveikatos šalį“ plėtra: 
Sveikatingumo ir kūrybinės raiškos 
savaitė „Obuoliukas – vitaminų 
kamuoliukas“
„Aš gražus, kai švarus“
„Žiemos šventė“
Akcija „Nė dienos be vandens“

Direktorė L.Bartaškienė
Pav.ugdymui E.Olševskienė,  
pedagogės L.Milaševskienė, 
L.Stankevičienė, 
L.Marcinkevičiūtė, V. 
Paškevičienė, D.Semėnienė, 
dietistė B. Skadeilytė

2013 m. rugsėjo 
23-27 d.
Spalio 14-18 d.
Lapkričio 11-15 d.
Gruodžio 9-13 d.

Metodiniai pasitarimai, renginių 
įvairovė, vaikų įspūdžiai, tėvų 
apklausa.
Pateikta visuomenės sveikatos 
programos veiklos ir veiklos 
įvertinimo kriterijų įvykdymo 
ataskaita

1.1. Orientuoti 
ugdymą į vaikų 
saugumą, aktyvumą, 
sveikos gyvensenos 
idėjų sklaidą.

1.1.3. Dalyvavimas asociacijos 
„Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 
Vasaris - sveikatingumo mėnuo.

Pav.ugdymui E. 
Olševskienė, grupių 
auklėtojos 
Pav. ugdymui G. 
Buivydidienė

2013m. rugsėjo – 
gruodžio mėn.

Renginiai, varžybos.

1.1. Orientuoti 
ugdymą į vaikų 
saugumą, aktyvumą, 
sveikos gyvensenos 
idėjų sklaidą.

1.1.4. Sporto įrenginių ir metodinių 
priemonių įsigijimas.

Direktorė L. Bartaškienė, 
Pav.ugdymui E. 
Olševskienė, G. Buivydienė
Pav.ūkiui A. Ambrazaitis

Visus metus Metodiniai pasitarimai

1.1. Orientuoti 
ugdymą į vaikų 
saugumą, aktyvumą, 
sveikos gyvensenos 
idėjų sklaidą.

1.1.6. Socialinio – emocinio ugdymo 
programa „Kimočiai“ taikymas 3-5 m. 
vaikams. 

Dir.pav. ugdymui G. 
Buivydienė, grupių 
auklėtojos

Visus metus Metodiniai pasitarimai, mokomieji 
seminarai auklėtojoms, įsigytos 
priemonės
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1.1.7. Renginių organizavimas kartu su 
miesto ikimokyklinėmis įstaigomis bei 
Baltupių progimnazija: „Futboliuko“ 
šventė, sporto ir meno renginiai.

Pav.ugdymui  G. 
Buivydienė,
grupių auklėtojos, 
men.ugd.pedagogės

Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai

1.1.8. LFF projekto „Futboliukas“ 
smagaus žaidimo koncepcijos ir 
metodikos integravimas į kūno 
kultūros veiklą

Pav.ugdymui G. Buivydienė, 
grupių auklėtojos

Visus metus Vaikų sportinis užimtumas, 
aktyvumas, teigiamos emocijos, 
surengti sporto turnyrai

1.1.9. Fizinio aktyvumo skatinimas: 
kūno kultūros užsiėmimų kokybės 
gerinimas, žygio dienos (gerosios 
patirties taikymas dalyvavus Nord Plus 
projekte)

Pav.ugdymui G. Buivydienė, 
grupių auklėtojos

Visus metus Padidėjęs vaikų fizinis aktyvumas

1.1.10.Lauko žaidimų aikštelės 
projektas „Saugi, estetiška ir 
funkcionali lauko žaidimų aikštelė“

Direktorė L. Bartaškienė, 
Pav.ugdymui E. 
Olševskienė, pav. ugdymui 
G. Buivydienė,
Grupių auklėtojos

Visus metus Sukauptos bendruomenės idėjos turtinant 
lauko žaidimų aikšteles, priimta strategija 
kokią kursime lauko žaidimų aikštelę, 
įsigyti įrengimai.

1.1.11. Sporto ir kūrybos renginys 
vaikų gynimo dienai

Pav.ugdymui G. Buivydienė, 
grupių auklėtojos

2013 gegužės 31 d. Vaikų sportinis užimtumas, 
kūrybinė veikla, teigiamos 
emocijos

1.1.12. Trumpalaikiai grupių projektai. Grupių auklėtojos Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai

2.2.7. Gerosios patirties sklaida. Lauko 
žaidimų aikštelės fukcionalumas

Pav. ugdymui E. 
Olševskienė, pav. ugdymui 
G. Buivydienė

II ketvirtis Metodiniai pasitarimai, seminarai 
pedagogams, pranešimai

1.1.13. Bendradarbiavimas su tėvais 
vaikų sveikatos klausimais

Direktorė L. Bartaškienė
Grupių auklėtojos

Visus metus Lopšelio-darželio tarybos 
posėdžiai

1. Tikslas: Skatinti vaiko kūrybišką ugdymą(si) ir plėtoti vaiko žaidimą1. Tikslas: Skatinti vaiko kūrybišką ugdymą(si) ir plėtoti vaiko žaidimą1. Tikslas: Skatinti vaiko kūrybišką ugdymą(si) ir plėtoti vaiko žaidimą1. Tikslas: Skatinti vaiko kūrybišką ugdymą(si) ir plėtoti vaiko žaidimą1. Tikslas: Skatinti vaiko kūrybišką ugdymą(si) ir plėtoti vaiko žaidimą
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2.1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno vaiko 
kūrybiškumui, 
saviraiškai atsiskleisti, 
skatinti vaiko 
vaizduotę.

2.1.1. Grupių aplinkos pagal vaikų 
amžių, poreikius kūrimas (projektai, 
renginiai).

Grupių auklėtojos Nuolat Mokytojų tarybos posėdžiai2.1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno vaiko 
kūrybiškumui, 
saviraiškai atsiskleisti, 
skatinti vaiko 
vaizduotę.

2.1.2. Muzikinių, dailės, kūno kultūros 
užsiėmimų įvairovės skatinimas 
(projektinė veikla, renginiai, scenarijai, 
popietės, rytmečiai).

Men.ugdymo pedagogės, 
Pavaduotoja ugdymui Gitana 
Buivydienė

Nuolat Mokytojų tarybos posėdžiai

2.1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno vaiko 
kūrybiškumui, 
saviraiškai atsiskleisti, 
skatinti vaiko 
vaizduotę.

2.1.3. Kiekvieno vaiko individualių 
pasiekimų vertinimas ir ugdymo 
turinio individualizavimas.

Grupių auklėtojos Rugsėjo-gegužės 
mėn.

Metodiniai pasitarimai

2.1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno vaiko 
kūrybiškumui, 
saviraiškai atsiskleisti, 
skatinti vaiko 
vaizduotę.

2.1.4. Vaikų saviraiškos poreikių 
tenkinimas, organizuojant 
kalendorines šventes, dailės darbų 
parodas, projektus, netradicinius 
renginius.

Grupių auklėtojos,
Men.ugd.pedagogės,
Pav.  ugdymui G. 
Buivydienė

Nuolat Metodiniai pasitarimai, šventės, 
parodos, renginiai

2.1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno vaiko 
kūrybiškumui, 
saviraiškai atsiskleisti, 
skatinti vaiko 
vaizduotę.

2.1.5. Vaikų individualių poreikių, 
kūrybiškumo idėjų raiška dailės, šokių, 
dainavimo, keramikos, anglų kalbos, 
krepšinio  būrelių užsiėmimuose.

Būrelių vadovai 
Pav. ugdymui G.Buivydienė

Nuolat Tėvų atsiliepimai, mokytojų 
tarybos posėdžiai, 
lopšelio-darželio tarybos posėdžiai

2.1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno vaiko 
kūrybiškumui, 
saviraiškai atsiskleisti, 
skatinti vaiko 
vaizduotę.

2.1.6. Tinkamos kūrybiškumo aplinkos 
kūrimas: tyrinėjimų, stebėjimų, išvykų 
skatinimas. 

Grupių auklėtojos, pav. 
ugdymui E. Olševskienė, 
pav. ugdymui G. Buivydienė

Visus metus Išvykos, žygiai, tyrinėjimai, 
eksperimentai grupėse.

2.1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno vaiko 
kūrybiškumui, 
saviraiškai atsiskleisti, 
skatinti vaiko 
vaizduotę.

2.1.7. Renginių organizavimas kartu su 
rajono ikimokyklinėmis įstaigomis bei 
Baltupių progimnazija: meniniai 
renginiai.

Pav.ugdymui  G. 
Buivydienė,
Grupių auklėtojos,
Men.ugd.pedagogės

Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai

2.1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno vaiko 
kūrybiškumui, 
saviraiškai atsiskleisti, 
skatinti vaiko 
vaizduotę.

2.1.8. Dalyvavimas respublikiniame 
projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“

Pav.ugdymui  G. 
Buivydienė,
Grupių auklėtojos,

Visus metus Rengti susitikimai, renginiai, 
pasidalinimas patirtimi metodinių 
pasitarimų metu
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2.2. Plėtoti vaiko 
spontaninį žaidimą

2.2.1. Dalyvavimas Lietuvos 
edukologijos universiteto Ugdymo 
mokslų fakulteto projekte 
„Savireguliacijos vystymas 
žaidybinėje veikloje“

Pav. ugdymui G. 
Buivydienė, R. Čepienė, A. 
Skunčikienė, S. Smirnova, V. 
Paškevičienė, L. 
Marcinkevičiūtė

Visus metus Metodiniai pasitarimai, tiriamoji 
veikla, dalyvavimas seminaruose, 
gerosios patirties pasidalinimas 
miesto bei tarptautiniame 
lygmenyje

2.2. Plėtoti vaiko 
spontaninį žaidimą

2.2.2. Skirti laiką spontaniniams 
žaidimams: projekte dalyvaujančioms 
grupėms dvi valandas per savaitę skirti 
žaidimams, stebėti ir fiksuoti 
spontaninį vaikų žaidimą

Pav.  ugdymui G. 
Buivydienė, grupių 
auklėtojos

Visus metus Žaidimo dienų skyrimas, atlikti 
vaikų stebėjimai

2.2. Plėtoti vaiko 
spontaninį žaidimą

2.2.3. Gerosios patirties sklaida. 
Žaidimų reikšmė ugdyme.

Pav. ugdymui G. 
Buivydienė, R. Čepienė, A. 
Skunčikienė, S. Smirnova, V. 
Paškevičienė, L. 
Marcinkevičiūtė

III ketvirtis Metodiniai pasitarimai

2.2. Plėtoti vaiko 
spontaninį žaidimą

2.2.4. Tėvų švietimo vykdymas apie 
žaidimo reikšmę ugdyme.

Pav. ugdymui G. 
Buivydienė, R. Čepienė, A. 
Skunčikienė

Visus metus Parengtas straipsnis tėvams 

3 Tikslas. Aktyvi ir atsakinga bendruomenė3 Tikslas. Aktyvi ir atsakinga bendruomenė3 Tikslas. Aktyvi ir atsakinga bendruomenė3 Tikslas. Aktyvi ir atsakinga bendruomenė3 Tikslas. Aktyvi ir atsakinga bendruomenė

3.1. Skatinti įstaigos 
savivaldos organų 
funkcionavimą

3.1.1. Įstaigos mokytojų tarybos 
aktyvumo skatinimas.

Direktorė L. Bartaškienė, 
pav. ugdymui E. 
Olševskienė, pav. ugdymui 
G. Buivydienė

Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai3.1. Skatinti įstaigos 
savivaldos organų 
funkcionavimą

3 .1 .2 . Į s t a igos t a rybos da rbo 
aktyvumo, priimant sprendimus 
ak tua l ia i s įs ta iga i k laus imais , 
skatinimas.

Direktorė L. Bartaškienė, 
įstaigos tarybos pirmininkas

Visus metus Įstaigos tarybos posėdžiai

3.1. Skatinti įstaigos 
savivaldos organų 
funkcionavimą

3.1.3. Metodinės veiklos ir aktyvumo 
skatinimas aktualiais ugdymo kokybės 
klausimais.

Pav. ugdymui E. 
Olševskienė, pav. ugdymui 
G. Buivydienė

Vidus metus Metodinės grupės posėdžiai
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3.1.4. Nuolat suteikti informaciją 
įstaigos bendruomenei apie įstaigos 
veiklą, finansinę, ekonominę būklę.

Direktorė L. Bartaškienė, 
pav. ugdymui E. 
Olševskienė, pav. ugdymui 
G. Buivydienė, pav. ūkio 
reikalams A. Ambrazaitis

Visus metus Įstaigos tarybos posėdžiai

3.2. Skatinti tėvų 
aktyvų dalyvavimą 
ugdomajame procese. 

3.2.1. Bendrų projektų su šeima 
inicijavimas: edukaciniai renginiai , 
parodos, Profesijų projektas „Noriu 
žinoti ką mano tėtis ir mama dirba visą 
dieną“, tėvų ir vaikų projektas „Savo 
mažom rankelėm apglėbkim gimtą 
šalį“, švaros akcija „Darom“, kalbos 
projektas „Pasaką darželyje man sekao 
močiutė, senelis, tėtis ir mama“.

Direktorė L. Bartaškienė, 
Grupių auklėtojos,
Men.ugd.pedagogės,
Pav. ugdymui G.Buivydienė, 
pav. ugdymui E. 
Olševskienė, logopedė B. 
Buzienė

Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai, , 
koncertas Kovo 11-ajai, akcija 
„Darom“, tėvų profesijų 
pristatymas grupėse.

3.2. Skatinti tėvų 
aktyvų dalyvavimą 
ugdomajame procese. 

3.2.2. Apskrito stalo diskusijos su 
tėvais aktualiais klausimais

Direktorė L. Bartaškienė, 
Pav. ugdymui G.Buivydienė, 
pav. ugdymui E. 
Olševskienė, dir.pav. A. 
Ambrazaitis

Visus metus Įstaigos tarybos posėdžiai, 
apskrito stalo diskusijos

3.3.Vykdyti tėvų 
informavimą ir 
švietimą aktualiais 
ugdymo klausimais.

3.3.1. Įstaigos internetinio tinklapio 
atnaujinimas.

Direktorė L. Bartaškienė, 
Pav. ugdymui G.Buivydienė

Spalio – lapkričio 
mėn.

Atnaujintas įstaigos tinklapis3.3.Vykdyti tėvų 
informavimą ir 
švietimą aktualiais 
ugdymo klausimais.

3.3.2. Informacijos atnaujinimas 
įstaigos internetinėje svetainėje.

Pav. ugdymui G.Buivydienė, 
pav. ugdymui E. 
Olševskienė, grupių 
auklėtojos

Visus metus Patalpinta visa reikalinga 
informacija įstaigos svetainėje

3.3.Vykdyti tėvų 
informavimą ir 
švietimą aktualiais 
ugdymo klausimais.

3.3.2.Aktualiais ugdymo klausimais 
straipsnių publikavimas, lankstinukų 
leidyba, publikavimas internetinėje 
svetainėje.

Pav. ugdymui G.Buivydienė, 
pav. ugdymui E. 
Olševskienė, grupių 
auklėtojos, logopedė B. 
Buzienė

Visus metus Publikuoti straipsniai, lankstinukai



20

3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.3.1. Bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais organizavimas 
ir plėtra.

Direktorė L. Bartaškienė, 
Pedagogai 

Nuolat Mokytojų tarybos posėdžiai3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.4.2. Pedagogų atestacijos vykdymas. Atestacinė komisija, Pagal planą Mokytojų tarybos posėdžiai

3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.4.3. SSGG apklausa. Direktorė L. Bartaškienė, 
Darželio darbuotojai

Gegužės mėn. Mokytojų tarybos posėdžiai

3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.4.4. Dalyvavimas Visuomenės 
sveikatos programos rengime, 
vykdyme, naujos paraiškos rengime

Direktorė L. Bartaškienė, 
auklėtojos

Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai

3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.4.5. Grupės projektų pristatymas Grupių auklėtojos, 
pav.ugdymui  E.Olševskienė, 
pav. G. Buivydienė

Gegužės mėn. Mokytojų tarybos posėdžiai

3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.4.6. Dalyvavimas rajono 
ikimokyklinių įstaigų pedagogų 
metodinio būrelio veikloje.

Pav.ugdymui  E. 
Olševskienė 

Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai

3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.4.7. Dalyvavimas respublikos 
ikimokyklinių įstaigų sveikatos 
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 
veikloje.

Pav.ugdymui  
E.Olševskienė, grupių 
auklėtojos

Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai

3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.4.8. Dalyvavimas projekte 
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo plėtra“

Pav. ugdymui G.Buivydienė, 
pav. ugdymui E. 
Olševskienė, grupių 
auklėtojos

Spalio – gruodžio 
mėn.

Dalyvio pažymėjimai

3.4. Stiprinti pedagogų 
profesinę 
kompetenciją, siekiant 
geresnės ugdymo 
kokybės.

3.4.9. Dalyvavimas tarptautiniame 
Lietuvos edukologijos universiteto 
Ugdymo mokslų fakulteto projekte 
„Savireguliacijos vystymas 
žaidybinėje veikloje“

Direktorė L. Bartaškienė, 
Grupių auklėtojos,
Pav. ugdymui G.Buivydienė

Visus metus Mokytojų tarybos posėdžiai

3.4.10. Dalyvavimas įstaigoje 
organizuojamose kvalifikacijos 
tobulinimo seminaruose

Direktorė L. Bartaškienė, 
Grupių auklėtojos,
Pav. ugdymui G.Buivydienė, 
Pav.ugdymui  E.Olševskienė

Visus metus Dalyvio pažymėjimai, mokytojų 
tarybos posėdžiai, metodinės 
tarybos posėdžiai
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.    Mokyklos išsikeltų tikslų veikla konkretinama įstaigos metodinės grupės planuose, pagal pridedamus priedus.
       Įgyvendintą programą vertins direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Darbo grupei suteikiama teisė sukurti savo vertinimo kriterijus ir 

pagal juos įvertinti programos įgyvendinimą. 

2.    Tikslų įgyvendinimo įsivertinimas vyks pedagogų tarybos posėdžiuose.
     

         _________________________________________

Priedai :

1. Mokytojų tarybos veiklos planas;
2. Metodinių pasitarimų planas;
3. Lopšelio-darželio tarybos  metinis veiklos planas;
4. Vaikų saviraiškos bei pedagoginio organizacinio darbo planas.
5. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ Vilniaus lopšelio – darželio „Gintarėlis“ veiklos planas 
2013-2014 m.m.
6. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos programos „Į sveikatos šalį“ vykdymo ir biudžeto lėšų tikslinimo naudojimo sutartis.
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Priedas Nr.1

         LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“

            MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
                2013-2014 m.m. 

Eil.
Nr.

Veikla Data Atsakingi

 I     MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

1. 2012-2013 m.m. veiklos programos pristatymas.
2. Darbo krūvio paskirstymas.
3.  Naujų LR ŠMM išleistų dokumentų pristatymas.
4.  Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

Rugsėjis Direktorė  Laima Bartaškienė
Pav.ugdymui  Gitana Buivydienė, 
pav. ugdymui Elena Olševskienė

II    MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

1. Sveikos gyvensenos įgūdžių integravimas į viso ugdymo(si) procesą.
2. Grupių ir įstaigos projektinė veikla.
3. Seminarų, mokymų medžiagos perteikimas.

Sausis

Direktorė  Laima Bartaškienė
Pav.ugdymui  Gitana Buivydienė,
 Pav. ugdymui Elena Olševskienė
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III MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

1. 2012-2013 m.m. ugdymo(si) veiklos analizė.
2. Vaiko gerovės komisijos darbo analizė.
3. Atestacijos programos aptarimas.
4. 2013-2014 m.m. veiklos gairės.

Gegužė

Direktorė  Laima Bartaškienė
Pav.ugdymui  Gitana Buivydienė, 
pav. ugdymui Elena Olševskienė

   Priedas Nr.2
                     VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“

                  METODINIŲ PASITARIMŲ PLANAS
                           2012-2013 m.m.

Darbo turinys Data Atsakingi
I ketvirtisI ketvirtisI ketvirtis

    METODINIS PASITARIMAS
1. 2011-2012 m.m. metodinio darbo planas.

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos planavimas.

3. Vaikų pasiekimų vertinimas. 

4. Projekto rengimo metodika

Rugsėjis, spalis, 
lapkritis

Metodinio darbo grupė

II ketvirtisII ketvirtisII ketvirtis
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1. Saugi aplinka – sveikas vaikas.

2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos svarstymas.

3. Kūrybiškumo ugdymo galimybės.

Gruodis, sausis, 
vasaris

Metodinio darbo grupė

III ketvirtisIII ketvirtisIII ketvirtis

1. Ugdomosios veiklos planavimo refleksija.

2. Vaikų pasiekimų vertinimo aptarimas.

3. Projektų pristatymas ir aptarimas.

Kovas, balandis, 
gegužė Metodinio darbo grupė

  
 Priedas Nr.3

                 LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“

                 LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS METINIS VEIKLOS PLANAS
                       2012-2013 m.m. 

Eil.
Nr.

Veikla Data Atsakingi
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 I 1. Patvirtinti įstaigos tarybos metinį veiklos planą.

2. Pritarti įstaigos metinei veiklos programai.

3. Darželio ir šeimos partnerystės ryšiai, tėvų aktyvumas vaikų ugdyme.

4. 2 %  lėšų panaudojimas.

5. Einamieji klausimai.

Rugsėjis Direktorė 
Laima Bartaškienė

II 1. Įstaigos 2013 m. biudžeto svarstymas.

2. Vaikų ugdymo pasiekimų vertinimas.

3. Einamieji klausimai.

Sausis Direktorė 
Laima Bartaškienė

Priedas Nr.4

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“

VAIKŲ SAVIRAIŠKOS BEI PEDAGOGINIO ORGANIZACINIO  DARBO PLANAS

2013-2014 m.m.

Eil.
Nr

TemaTema Data Atsakingi

                I ketvirtis                I ketvirtis                I ketvirtis                I ketvirtis                I ketvirtis



26

1. Rugsėjo 1-osios rytmetys „Du peliukai jau 
darželinukai“.
Rugsėjo 1-osios rytmetys „Du peliukai jau 
darželinukai“.

Rugsėjo 3 d. Meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė, pedagogės J. Daniliuk, 
S.Smirnova, R.Čepienė, L. Chabeskaja, A.Šimonienė, S.Kubertavičienė, 
L.Ališauskaitė, dir pav. G. Buivydienė

2. Šeimos nuotraukų paroda „Stebuklai žaliam darže, 
sode, pievoje“. 
Šeimos nuotraukų paroda „Stebuklai žaliam darže, 
sode, pievoje“. 

Rugsėjo 17-30 
d. d.

Dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, pedagogės L. Milaševskienė, L. 
Stankevičienė

3. Akcija „Nė dienos be vandens“Akcija „Nė dienos be vandens“ Rugsėjo 23-27 
d.

Dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, pedagogės L. Marcinkevičiūtė, V. 
Paškevičienė

4. Rudenėlio šventė „Rudeniniame miške“Rudenėlio šventė „Rudeniniame miške“ Spalio 2 d. Meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė, pedagogės A. Skunčikienė, 
L.Girdauskienė, A. Šimonienė, A.Čeponienė, dir.pav. G. Buivydienė

5.5. Edukacinės erdvės vaikų kūrybiškumui ir 
akytumui skatinti. „Rudens pasaka pievelėje“ 
sukurtų eksponatų ir takelių iš rudens gėrybių 
įkurdinimas pievelėje prie baseino.

Spalio 11-21 d. Dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. Buivydienė, grupių 
auklėtojos.

6. Sveikatingumo ir kūrybinės raiškos savaitė. 
„Obuoliukas vitaminų kamuoliukas“. Rudenėlio 
šventė

Sveikatingumo ir kūrybinės raiškos savaitė. 
„Obuoliukas vitaminų kamuoliukas“. Rudenėlio 
šventė

Spalio 14-18 Pedagogės L. Marcinkevičiūtė, D. Semėnienė, L.Ališauskaitė, 
V.Paškevičienė, meninio ugdymo pedagogė G. Povilaitienė, dir.pav. 
E.Olševskienė

7. Kalbu tarmiškai. Projektas „Pasaką darželyje man 
skaito močiutė, senelis, tėtis ar mama“
Kalbu tarmiškai. Projektas „Pasaką darželyje man 
skaito močiutė, senelis, tėtis ar mama“

Spalio 21-25 d. Dir.pav. G. Buivydienė, logopedė B. Buzienė, grupių auklėtojos.

8. Sveikatingumo savaitė „Aš gražus, kai švarus“Sveikatingumo savaitė „Aš gražus, kai švarus“ Lapkričio 11 - 
15 d.

Dir.pav. E. Olševskienė, pedagogės L. Milaševskienė, L.Stankevičienė, 
slaugytoja – dietistė B. Skaidelytė.

9. Futboliuko turnyras „Draugaujam ir sportuojam“ Futboliuko turnyras „Draugaujam ir sportuojam“ Lapkričio 18 d.. Pedagogės R. Čepienė, V. Stašinskienė, S. Kubertavičienė, L. 
Milaševskienė, dir. pav. ugdymui G. Buivydienė

10. Žibintų šventė.Žibintų šventė. Lapkričio pab. -
gruodžio pradž

Auklėtojos R. Turlaitė, V. Adomovič, J. Daniliuk, I. Sdintaitė, I. Budrienė, 
L. Girdauskienė, A. Skunčikienė, dir. pav. ugdymui G. Buivydienė

                II ketvirtis                II ketvirtis                II ketvirtis                II ketvirtis                II ketvirtis
11. Advento laikotarpis. Akcija „Padovanok gerumą 

vienišiems žmonėms“
Advento laikotarpis. Akcija „Padovanok gerumą 
vienišiems žmonėms“

Gruodis Direktorė L. Bartaškienė, dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. 
Buivydienė, grupių auklėtojos.

12. Advento vakaronėAdvento vakaronė Gruodis Direktorė L. Barataškienė, dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. Buivydienė
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13. Kalėdų eglės įžiebimas. Miuziklas „Kalėdų senelio 
pasaka“
Kalėdų eglės įžiebimas. Miuziklas „Kalėdų senelio 
pasaka“

Gruodžio 6 d. Meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė, pedagogės L. Girdauskienė, A. 
Skunčikienė, dir.pav. ugdymui G.Buivydienė

14. Žiemos šventė „Šalčio nebijok, su draugais sportuok“Žiemos šventė „Šalčio nebijok, su draugais sportuok“ Gruodžio 9-13 Dir.pav. E. Olševskienė, pedagogės D. Semėnienė, L. Milaševskienė
15. Šeimų darbelių kalėdinė paroda „Meilės kupina 

širdele“
Šeimų darbelių kalėdinė paroda „Meilės kupina 
širdele“

Gruodžio 10 d. Pedagogės J. Sidabraitė, V. Adomovič, S. Smirnova, L. Chabenskaja, A. Skunčikienė, 
J. Daniliuk, L.Marcinkevičiūtė, dir.pav. ugdymui G. Buivydienė

16. Šventų Kalėdų belaukiantŠventų Kalėdų belaukiant Gruodžio 19-20 d. Dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. Buivydienė, meninio ugdymo 
pedagogės G. Ivanenkeinė, G. Povilaitienė, grupių auklėtojos.

17. Trys karaliaiTrys karaliai Sausio 6 d. L. Girdauskiene, S. Kubertavičienė, A. Čeponienė.

18. Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Judėjimo savaitė: 
kūryba su sniegu, sportinių žaidimų ir Futboliuko 
turnyras

Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Judėjimo savaitė: 
kūryba su sniegu, sportinių žaidimų ir Futboliuko 
turnyras

Dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. Buivydienė, pedagogės R. 
Čepienė, S. Kubertavičienė, 

19. Vasario 16-oji. „Mano brangiausia Lietuva“Vasario 16-oji. „Mano brangiausia Lietuva“ Vasario 13, 14 
d.

Pedagogės J. Sidabraitė, A. Skunčikienė, D. Semėnienė, I. Sudintaitė, dir. 
pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. Buivydienė,

20. Guru guru į Kaziuko turgų“. Kūrybinės dirbtuvės 
grupėse.
Guru guru į Kaziuko turgų“. Kūrybinės dirbtuvės 
grupėse.

Vasario 24 28 d. Pedagogės R. Turlaitė, L. Stankevičienė, A. Šimonienė, L. Ališauskaitė, V. 
Adomovič, dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. Buivydienė

                III ketvirtis                III ketvirtis                III ketvirtis                III ketvirtis                III ketvirtis
21. UžgavėnėsUžgavėnės Kovo 4 d. Pedagogės R. Turlaitė, L. Stankevičienė, A. Šimonienė, L. Ališauskaitė, dir. 

pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. Buivydienė

22. Tėvų ir vaikų projektas „Savo mažom rankelėm 
apglėbkim gimtą šalį“
Tėvų ir vaikų projektas „Savo mažom rankelėm 
apglėbkim gimtą šalį“

Kovo 7 d. Direktorė L. Bartaškienė, dir.pav. ugdymui G. Buivydienė, dir.pav. E. Olševskienė, 
pedagogės L.Chabenskaja, A. Skunčikienė, L. Girdauskienė, A. Šimonienė

23. Savaitė be patyčių „Tiesiu draugystei ranką“Savaitė be patyčių „Tiesiu draugystei ranką“ Kovo 24-28 d. Pedagogės L. Chabenskaja, I. Budrienė, dir.pav. ugdymui G. Buivydienė, 
dir.pav. ugdymui E. Olševskienė

24. „Šventų. Velykų – prisikėlimo džiaugsmo 
sulaukus“. Meninių darbelių paroda.
„Šventų. Velykų – prisikėlimo džiaugsmo 
sulaukus“. Meninių darbelių paroda.

Balandžio 21 d. Pedagogės R. Turlaitė, V. Stašinkienė, J. Sidabraitė, dir.pav. ugdymui G. Buivydienė, dir.pav. 
ugdymui E. Olševskienė, grupių auklėtojos (renginys grupėje)
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25. Respublikinis projektas „Gintarėlių“ sambūrisRespublikinis projektas „Gintarėlių“ sambūris Balandžio 25 d. Direktorė L. Bartaškienė, dir.pav. ugdymui G. Buivydienė, dir.pav. E. 
Olševskienė, pedagogės R. Turlaitė, J. Sidabraitė, V. Adomovič, S, 
Smirnova, R. čepienė, L. Chabenskaja, A. Skunčikienė, L.Girdauskienė, 
L.Stankevičienė, S.Kubertavičienė, J.Daniliuk, L.Marcinkevičiūtė, 
V.Paškevičienė, I.Sudintaitė, A.Čeponienė.

26. Respublikinis meninis projektas motinos dienaiRespublikinis meninis projektas motinos dienai Gegužės 2 Dir.pav. ugdymui G. Buivydienė, dir.pav. E. Olševskienė, pedagogės J. 
Sidabraitė, A. Skunčikienė, L. Girdauskienė, L. Ališauskaitė, A.Čeponienė

27. Šeimos šventė grupėse. „Dėkoju Mamytei ir 
Tėveliui“
Šeimos šventė grupėse. „Dėkoju Mamytei ir 
Tėveliui“

Gegužės 15-16 d. Meninio ugdymo pedagogės G. Ivanenkienė, G. Povilaitienė, I.Budrienė, V. 
Paškevičienė, grupių auklėtojos.

28. „Aš skubu užaugt“ – išleistuvių proga skirta šventė 
būsimiems priešmokyklinukams
„Aš skubu užaugt“ – išleistuvių proga skirta šventė 
būsimiems priešmokyklinukams

Gegužės 20-23 
d.

Meninio ugdymo pedagogės G.Ivanenkienė, G.Povilaitienė, pedagogės A. 
Skunčikienė, L. Girdauskienė, D. Semėnienė, L.Milaševskienė, S. 
Kubertavičienė

29. Sporto ir kūrybos šventė „Vaikystės džiaugsmai“ – 
skirta vaikų gynimo dienai
Sporto ir kūrybos šventė „Vaikystės džiaugsmai“ – 
skirta vaikų gynimo dienai

Gegužės 30 d. Auklėtojos A. Čeponienė, Rasa Čepienė, D. Semėnienė, S. Kubertavičienė, 
A. Skunčikienė, S. Smirnova, R. Daškevičiūtė, S. Verbel, V. Stašinskienė, 
R. Turlaitė

Dalyvavimas projektinėje veikloje:
Eil.Nr. Me)niai	  projektai Atsakingos	  auklėtojos
1. Visuomenės	  sveikatos	  programa	  „Į	  sveikatos	  šalį“ Direktorė	  L.	  Bartaškienė,	  pedagogės	  L.	  

Marcinkevičiūtė,	  D.	  Semėnienė,	  L.Milaševskienė,	  
V.Paškevičienė,L.	  Stankevičienė,	  dir.pav.	  
E.Olševskienė

2. Savireguliacijos	  vystymas	  žaidybinėje	  veikloje Direktorė	  L.	  Bartaškienė,	  pedagogės	  S.	  Smirnova,	  
R.Čepienė,	  V.	  Paškevičienė,	  L.Marcinkevičiūtė,	  A.	  
Skunčikienė,	  dir.pav.	  G.	  Buivydienė

3. Saugi,	  este)ška	  ir	  funkcionali	  lauko	  žaidimų	  aikštelė Direktorė	  L.	  Bartaškienė,	  pedagogės	  R.	  Turlaitė,	  L.	  
Stankevičienė,	  S.	  Kubertavičienė,	  I.	  Sudintaitė,	  dir.	  
pav.	  E.	  Olševskienė,	  G.	  Buivydienė

4. Visa	  Lietuva	  skaito	  vaikams Direktorė	  L.	  Bartaškienė,	  grupių	  auklėtojos,	  logopedė	  
B.	  Buzienė,	  dir.pav.	  G.	  Buivydienė
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5. Emocinio	  intelekto	  ir	  socialinių	  įgūdžių	  programa	  „Kimochis“ Direktorė	  L.	  Bartaškienė,	  pedagogės	  A.	  Skunčikienė,	  L.	  
Girdauskienė,	  I.Sudintaitė,	  I.	  Budrienė,	  dir.pav.	  G.	  
Buivydienė

6. Projektas	  „Futboliukas“	  ir	  fizinio	  aktyvumo	  ska)nimas	  darželyje Pedagogės	  V.	  Stašinskienė,	  R.	  Čepienė,	  L.	  
Chabenskaja,	  L.Girdauskienė,	  S.	  Kubertavičienė,	  L.	  
Milaševskienė,	  dir.pav.	  E.	  Olševskienė,	  G.	  Buivydienė

7. Noriu	  žino)	  ką	  mano	  tė)s	  ir	  mama	  dirba	  visą	  dieną Direktorė	  L.	  Bartaškienė,	  dir.pav.	  E.	  Olševskienė,	  G.	  
Buivydienė,	  grupių	  auklėtojos


