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I. VIZIJA, MISIJA 
 

VIZIJA 
 

Moderni, aukštos kultūros, nuolat ieškanti ir kurianti organizacija, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius, 
garantuojanti saugias ir sveikas ugsymo sąlygas, auginanti žmogų gebantį mokytis, kurti, sveikai gyventi. 
 

MISIJA 
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucija, orientuota į kokybiškas vaikų priežiūros ir visuminio ugsymo paslaugas, bendradarbiaujanti 
su šeima, mokykla, siekianti ugdymo tvarumo ir tęstinumo. 

 
 

 

II. DUOMENYS APIE ĮSTAIGĄ 
 

     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. 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. 
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Lopšelyje-darželyje veikia 13 grupių.  

 2 ankstyvojo amžiaus grupės:  „Viščiukai“, „Saulės zuikučiai“. 
10 ikimokyklino amžiaus  grupių: „Boružėlės“,  „Gaidžiukai“,  „Drugeliai“, „Spinduliukai“, „Kačiukai“, „Kiškučiai“, „Lašiukai“, „Ežiukai“, 
„Papūgėlės“, „Vyturiukai“.  
1 mišraus amžiaus priešmokyklinė grupė „Meškučiai“. 

Vaikų skaičius:   297  vaikai. Iš jų    43  vaikai – ankstyvojo amžiaus,  235    vaikų – ikimokyklinio  amžiaus, 19 vaikų – 
priešmokyklinio amžiaus. 
 
    Lopšelyje-darželyje dirba 48 darbuotojai, iš jų 22 techninio personalo darbuotojai. 
   Pedagogų skaičius: 26 pedagogai. Iš jų 1 direktorė, 1 pavaduotoja ugdymui, 2 logopedės, meninio ugdymo pedagogė. 

  Lopšelyje-darželyje atestuota pedagogų: II vadovo kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė – direktorė, III  kvalifikacinė 
kategorija - pavaduotoja ugdymui, 4 pedagogės – mokytojos metodininkės, 11 pedagogių - vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija, 5 pedagogės 
– mokytojo kvalifikacinė kategorija, 1 meninio ugdymo pedagogė - mokytoja  metodininkė, 1 logopedė – vyr. logopedė, 1 logopedė.  Įstaigos 
pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, patys skleidžia gerąją patirtį. 
  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 2013 m. gruodžio 11 d. 
įsakymu Nr. 1-1596.  

 
 

 

III.  2014 m. VEIKLOS ANALIZĖ 
 

 2014 m.  lopšelyje-darželyje dirbo 13 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 11 ikimokyklinio amžiaus. 

 Vaikų ugdymas vykdomas vadovaujantis įstaigos ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa. Ugdymas organizuojamas 
orientuojantis į vaikų kompetencijų (sveikatos saugojimo, pažinimo, meninę, komunikavimo ir socialinę) ugdymo(si) plėtojimą, bei iškeltus 
prioritetus. 2014 m. ugdymas vyko savitarpio pagalba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje. Vaikai turėjo galimybę 
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tobulinti savo gebėjimus ir talentus, ugdyti ir puoselėti savo kalbą, perimti tautos kultūrą, papročius ir tradicijas. Taikomų metodų ir būdų 
įvairovė skatino tikslingą vaikų užimtumą sveikoje ir saugioje, malonioje, kintančioje aplinkoje.  

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. 

1 uždavinys - skatinti vaiko ugdymą (si), akcentuojant fiziologinį ir psichologinį vaiko saugumą bei sveikatą. 
 2014 m. tęsiama visuomenės sveikatos stiprinimo programa  „Į sveikatos šalį”. Šiai programai vykdyti buvo nupirkta: vandens ciklo 
stimuliatorius, matavimo indai, sodo ir daržo herojai (pliušiniai veikėjai), mitybos kamuolys, gigantiškas dantų modelis, mažasis rinkinys 
estafetėms, žaidimas „Sveiko maisto piramidė“, plastiko rogės, taurių su kamuoliukais rinkinys. Šiomis naujovėmis praturtinome ugdymo turinį.  
 Šios programos įgyvendinimui organizuotos įvairios veiklos: sveikatingumo ir kūrybos savaitės „ Obuoliukas – vitaminų 
kamuoliukas“,  „Aš gražus kai švarus“, savaitė – akcija „Nė dienos be vandens“. Organizuota „Obuoliautojų varžytuvės“, „Smagurių diena“, 
„Tyrinėjimų ir eksperimentų su vandeniu diena“, „Smalsumo, draugavimo, vikrumo žaidimų diena“, sportinė pramoga „Kas vikriau ir 
tvarkingiau“.  Vaikams daug džiaugsmo suteikė laisvos kūrybos dienos, kurių metu vaikai laisvai galėjo kurti kompozicijas iš obuolių lauko 
aikštelėje,  išbandyti įvairias dailės technikas ant obuoliuko- trafareto, kurti plakatą „Noriu būti švarus, tvarkingas ir sveikas“, pasidžiaugti savo 
kūryba darbelių parodėlėse. Vaikai galėjo tyrinėti, eksperimentuoti, žaisti žaidimus. Kurti laivelius „Menų dienoje“, juos plukdyti baseinėlyje, 
balutėje lauko aikštelėje. Vaikams suteikė daug džiaugsmo „Vandens pasakų diena“, kurios metu vaikai stebėjo spektakliuką „Lašelio kelionė“, jį 
pristatė svečiai- priešmokyklinukai iš Baltupių progimnazijos. Vyresnių grupių vaikai turėjo galimybę stebėti animacinį filmuką  „Tekėk, 
upeliuk“ ir pasižiūrėti vaikų ir pedagogų kurtą spektakliuką „Kelionė į dantukų miestą“. Organizuotas edukacinis renginys - rudenėlio šventė, kur 
obuolys „tėtis“ ir obuolys „mama“ kartu su vitaminizuotais obuoliukais susitiko su „Šalna“ ir „teisingų“ obuoliukų „Kirmėlyte“. Vaikus džiugiai 
nuteikė futboliuko diena „Aš gražus, kai stiprus ir sveikas“. Šią dieną vaikai rungtyniavo tarpusavyje ir varžėsi su Baltupių progimnazijos 
priešmokyklinukais. Buvo organizuota paroda: „Stebuklai žaliam sode, darže, pievoje“. 
 Visi noriai įsijungė į akciją „Savaitė be patyčių“- „Draugystės knygų kūrimas“. Kiekviena grupė kūrė knygeles – piešė, užrašinėjo 
įvairias istorijas apie draugystę. Vaikai noriai kūrė bendrą grupės pasaką, kurią galėjo pasiskaityti visa darželio bendruomenė.  Drauge ugdytiniai 
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kūrė ir bendrą grupių piešinį.  Skatinome pagarbius, draugiškus vaikų tarpusavio santykius, stengiamės užkirsti kelią priekabiavimui ir 
patyčioms. 
 Organizuota rudenėlio šventė – muzikinė pasaka „Puota rudeniniame miške“. Pasaka buvo ypatinga – vaikai improvizavo, vaidino 
skambant klasikinei muzikai. Pastebėjome, kad klasikinė muzika - vienas iš būdų sukurti gerą atmosferą, perteikti emocijas ir turtinti vaiko 
dvasinį pasaulį. 
 Kartu su vaikais buvo kuriama netradicinė edukacinė erdvė „Rudens pasaka pievelėje”. Visą spalio mėnesį žygių metu, vaikai rinko 
gamtos gėrybės, o vėliau grupėje ir lauke kūrė iš jų įvairius rudens eksponatus. Buvo keliamas tikslas: įkurdinti netradicinę erdvę vaikų 
kūrybiškumui ir aktyvumui paskatinti.  
 2011 m. darželis pakviestas į Lietuvos futbolo federacijos  masinio vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į 
stadionus” projektą „Futboliukas“. 2014 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. 
 Vasario 25 dieną įstaigoje organizuota  Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio ratelio „Aidas“ vaikams ir pedagogams 
projekto „Futboliukas“ atvira veikla – sportinė pramoga „Sportuojame ir augame sveiki Lietuviai“. Futboliuko aikštelėje rungėsi vaikai iš 
lopšelio – darželio „Žirniukas“ ir mūsų darželio ugdytiniai, pedagogės, sportinėse rungtyse dalyvavo tėvai ir svečiai. 

Darželyje buvo organizuota įvairių sportinių pramogų grupėse.  Gegužės 30 d. vaikų gynimo dienai paminėti – vyko sporto ir 
kūrybos šventė „Vaikystės džiaugsmai“. Šią dieną vaikai patyrė daug nuotykių: vaikai galėjo pasijusti garsiais futbolo žaidėjais su futbolo 
treneriu  Virmantu,  pažaisti judriuosius žaidimus, paišdykauti, paeksperimentuoti su vandeniu. Šios šventės džiugi nuotaika visus nuteikė 
linksmai vasarai, o juk vasara puikus metas kurti, šėlioti, žaisti, mankštintis lauke. Visą darželio bendruomenę kiekvieną rytą linksma muzika 
sukviesdavo rytinei mankštai lauke, kai nelyja stiprus lietutis. Puikus oras, gera, nuotaika, linksmi pratimai kiekvieną nuteikdavo pozityviai 
dienai. 

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: Lopšelyje-darželyje „Pušaitė” mūsų darželio „Gaidžiukų” grupės vaikučiai kartu su pedagogėmis dalyvavo konkurse „Sveikuolių 
sveikuoliai“ Šio konkurso tikslas ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą. Pedagogė R.Čepienė, direktorės 
pavaduotoja ugdymui  E. Olševskienė, slaugytoja-dietistė B. Skadeilytė. 
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2 uždavinys - skatinti vaiko kūrybišką ugdymą (si), puoselėti tautiškumo ir pilietiškumo vertybes. 
 
 Didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų saviraiškos poreikių tenkinimui, kūrybiškumo ugdymui, organizuojant kalendorines šventes, 
dailės darbų parodas, projektus, netradicinius renginius.    
 Buvo švenčiamos tradicinės lietuvių liaudies šventės: Kalėdos, Trijų karalių, Užgavėnių, Velykų, Kaziuko mugė. Tai kalendorinės 
šventės ir renginiai, kuriais siekiame padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus.  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. Skatinant  vaiko kūrybiškumą, svarbiausia sąlyga kūrybiškumo ugdyme tai – pačių pedagogų kūrybiškumas. Įstaigos pedagogės 
nuolat ieško naujų galimybių ir erdvių, kuriose galima būtų dalintis patirtimi, 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. 
 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai vasario 16 d. organizuoti netradiciniai renginiai – vaikų raiškiojo skaitymo talentų dienos 
„Skambiausi žodžiai iš vaiko širdelės”. Daugiau dėmesio buvo skiriama vaikų saviraiškai, iniciatyvumui, nuomonės išsakymui. Talentų dienoje  
vaikai buvo aktyvūs dalyviai, išgirsta jų nuomonė; vaikams suteikti neįprasti vaidmenys: skaitovai, vedantieji, fotografai, vertinimo komisijos 
nariai. 
 Kad ugdytiniai geriau pažintų savo gimtąjį miestą, gilintų ir įtvirtintų pažinimo, socialinę, meninę kompetenciją, buvo 
organizuojamos edukacinės ekskursijos. Jų metu vaikai lankėsi planetariume, gaisrinės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Vilniaus 
kolegijoje, MRU, Šv. Juozapo mokykloje.  
 Įstaigoje buvo organizuojamos įvairios edukacinės programos. Vaikai dalyvavo VŠĮ „Projektai šeimai“  edukacinėje programoje 
„Linas rengia ir maitina“ vaikai sužinojo apie naudingąsias lino savybes. Pajuto darbo džiaugsmą, kurdami savo lininę servetėlę. Programoje  
„Mano kepaliukas“ klausydamiesi pasakojimo apie nenuoramą Pilkišių, kurtu su juo mokėsi kepti duoną, draugauti ir dalintis.  
Edukacinių programų, rengiamų kartu su Lietuvos ornitologų draugija, kurias pristato atstovas ornitologas Gediminas Petkus, metu vaikai 
sužinojo daug naujo apie gyvąją gamtą – sparnuotuosius draugus. Vaikams buvo surengti du susitikimai rudenį ir pavasarį, kurių metu 
ornitologas supažindino ir priminė apie Lietuvoje liekančius žiemoti paukščiu, jų rūpinimąsi. Dalinosi įspūdžiais iš kelionės po Afriką. Vaikai 
galėjo grožėtis nuotraukų paroda darželio koridoriuje. Tokios edukacinės programos suteikia vaikams naujų žinių, praturtina jau turimas. Vaikai 
noriai įsijungia į vykdomas veiklas, pasijaučia tikraisiai programų dalyviais.     
 Gegužės 15 d. – Šeimos dieną –  grupėse vaikučiai kartu su tėveliais džiaugėsi buvimu kartu. „Lašiukų“ grupės vaikučių tėveliai šią 
dieną paminėjo netradiciškai. Jie mažuosius pakvietė paviešėti Tėjos tėčio darbovietėje –  gaisrinėje, o vėliau laiką leido medžių paunksnėje, kur 
kartu žaidė, rungtyniavo. 
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 Šiais metais buvo organizuota netradicinė atsisveikinimo su darželiu šventė – „Kiškučių“, „Gaidžiukų“, ir „Kačiukų“ grupių 
vaikučiai visus kvietė paskutinį kartą pabūti kartu, atsisveikinti su tais draugais, kurie iškeliavo į priešmokyklinę grupę,  į Baltupių progimnaziją. 
Atminimui „Kačiukų“  ir „Kiškučių” grupės tėveliai pasodino darželio kiemelyje medelius –  raudonlapius klevus.   
  Galime pasidžiaugti, kad įstaigos pedagogės kartu su savo ugdytiniais dalyvauja įvairiuose, miesto, respublikos mastu 
organizuojamuose projektuose.  

Kovo 27 dieną „Gaidžiukų“ , „Kiškučių” grupių vaikučiai ir pedagogės keliavo į Šv. Juozapo mokyklą, kur stebėjo spektaklį  
„Žemės širdis“. Kuriuo buvo minima žemės diena. Šiai dienai paminėti darželio kiemelis, pasidabino moksleivių  pagamintomis plunksnomis, 
džiugino praeivius.  Tai meno projekto dalis kartu su  M. K. Čiurlionio meno  mokyklos moksleiviais „Žemė ir dangus“. 
 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.  
 Balandžio 24 d. „Vyturiukų“ ir „Gaidžiukų“ grupių vaikučiai, pedagogės, dir. pav. ugdymui G. Buivydienė keliavo į Nacionalinį 
muziejų. Vaikus supažindino su etninės kultūros pradžiamoksliu. Programoje „Velykos“ buvo pasakojama apie Velykų papročius, vaikučiams 
priminė kiaušinių marginimo tradicijas. Ugdytiniai galėjo pažaisti – ridenti margučius. 
 Vaikų individualūs poreikiai, kūrybiškumo idėjų raiška buvo aktyviai puoselėjami per muzikos lavinimo užsiėmimus. 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”. Balandžio 24 d. visas ugdymo įstaigas 
pabūti kartu kvietė  lopšelis – darželis „Šermukšnėlė“. Balandžio 12 d. vaikų dainos konkurse „Šilagėlė“ dalyvavo „Meškučių“ grupės ugdytinės 
(vadovė meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė) . Vienas pagrindinių konkurso tikslų – puoselėti natūralaus, „gyvo” dainavimo ir 
muzikavimo kultūrą bei skatinti gabių vaikų meninę saviraišką. „Meškučių“ grupės mergaitės dalyvavo atrankoje į vieną unikaliausių, 
daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių ir tęsiančių šalies muzikinių renginių – „Dainų dainelė”. „Dainų dainelė“ siekia 
puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius šalies jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius.  
  „Meškučių“ grupės ugdytiniai buvo pakviesti dalyvauti kartografinio, mokslo populiarinimo filme – Žemėlapiai, kurie keičia 
pasaulį. Buvo filmuojama pagrindinė vaikų veikla –  žaidimas. Filmuota medžiaga bus naudojama kuriant filmą, populiarinantį žemėlapių 
mokslą.     
 „Lašiukų“ grupės vaikučiai buvo pakviesti filmuotis laidoje „Padėkime augti“. Joje buvo dalijamasi mintimis kaip įtraukti vaikus į 
Velykų šventės pasiruošimą? „Lašiukų“ grupės vaikučiai gamino velykinius kiaušinius iš spalvotos maistinės tešlos, atsakinėjo į užduotus 
klausimus.  
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 Vasarą buvo organizuotas vasaros pleneras  „Vasaros spalvų  puokštė“. Plenero metu vaikai kūrė žalią pievą guašu  ir akvarele ant 
agro plėvelės, margino bitučių siluetus, kuriais puošė darželio kiemelyje augančius krūmokšnius, tapė ant medžių kamienų apgaubtų popieriaus 
lapų. Žaidė „smėlio kavinėse“, linksminosi su pop grupe „Padūkėliai“, pūtė burbulus, džiaugėsi buvimu kartu darželio kiemelio pievelėjė. Buvo 
stengiamasi, kad vaikai patirti kūrybos džiaugsmą, susipažintiųsu įvairiomis kūrybos formomis, įsitraukiant į bendrą kūrybinį procesą kartu su 
bendruomene.  Vaikai stebino savo kūrybingumu ir vaizduote. Kiekvieno darbelis buvo savitas, gražus ir įdomus.  
 Aktyviai išreikšti save vaikai turėjo galimybę ir neformaliojo ugdymo metu, tai per dailės, šokių, dainavimo, keramikos, anglų 
kalbos, krepšinio  būrelių užsiėmimuose. Dailės terapija suteikia galimybę kalbėti rankomis, klausytis akimis, liesti širdimi." (H. B. Langarten). 
O dainavimu –  pop grupėje „Padūkėliai“, šokiu – T. Petreikio šokių studijoje,  muzika atveria savitą garsais grįstą pasaulį į kiekvieno vaikučio 
širdį. Anglų kalbos mokymosi metu  antroji kalba į vaiko pasaulį ateina dainelės, žaidimo ar eilėraščio forma, mažieji net nepastebi, kad mokosi. 
Tiesiog puikiai leidžia laiką šaunių draugų kompanijoje. Vaikai lankantys keramikos užsiėmimus patiria  teigiamų emocijų, lavina kūrybinį 
mastymą, mokosi išreikšti savo mintis lipdinyje. Krepšinio treniruotėse vaikai ugdosi asmenines savybes - užsispyrimą, ryžtingumą, domėjimąsi 
tuo, kas dar nėra žinoma jam, pajunta pirmąjį pergalės skonį, mokosi sutarti su treneriu. Vaikai turėjo galimybę laisvai išreikšti save ir savo 
jausmus, patenkinti saviraiškos, kūrybinius gebėjimus, judėjimo džiaugsmą.  
Gegužės 2 dieną mūsų darželio mažieji dainorėliai ir šokėjėliai sveikino ir džiugino GRC vienišas mamas savo nuotaikingomis dainelėmis, 
šokiais. Viešų pasirodymų metu vaikai pratinami bendravimo kultūros su žiūrovais, muzikos dėka vaikai pajunta bendravimo patrauklumą.  
 
3 uždavinys - skatinti ir plėtoti vaiko žaidimą. 
 
Pedagogių komanda auklėtojos R. Čepienė, A. Skunčikienė, įsijungė į vykdomą LEU psichologijos didaktikos katedros projektą 
„Savireguliacijos įgūdžių vystymas žaidybinėje veikloje“. Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2012 m. spalio mėn. (projekto Nr. VP-3.1-ŠMM-
07-K-02-066), kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“. Projekto metu yra siekiama 
stiprinti vaikų savireguliacijos įgūdžius per vaikui natūralią ir patrauklią veiklą – žaidimą. Projektas vyksta dviem etapais: buvo fiksuojama vaikų 
žaidybinės veiklos situacija „Meškučių“ ir „Gaidžiukų“ grupėse. Spalio 23 d. mūsų darželyje svečiavosi Vanta (Suomija) miesto savivaldybės 
ikimokyklinio ugdymo specialistė Tiina-Liisa Pitko. Ji praleido visą dieną darželyje, stebėjo laisvą vaikų žaidimą „Meškučių“ bei „Gaidžiukų“ 
grupėje, vaikų žaidimą lauke. Spalio 25 d. pedagogės dalyvavo suomių specialistų žaidimo projekto Vanta mieste pristatyme LEU Vilniaus 
miesto žaidimo projekto pedagogams ir tyrėjams. Žaidimas padeda vaikui ne tik pažinti aplinką, pasaulį, bet ir patį save. Žaisdami vaikai mokosi. 
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 Pedagogės 2014 m. tęsė ilgalaikės iniciatyvos VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS edukacinės programos  „Skaitantys vaikų 
darželiai“ veiklą. Buvo organizuojamas projektas „Pasaką darželyje man seka močiutė, senelis, tėtis ar mama“. Savo vaikams paskaityti pasakų, 
apsakymų, savo mėgstamų knygelių į grupes atėjo ir mamytės, ir tėčiai, ir močiutės. Šio projekto metu vaikus skatinome domėtis pasakomis, 
turtinti vaikų žaidimo patirtį bei rišliąją kalbą. Ši iniciatyva skatina vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ryšių stiprinimą, gerina vaikų emocinę sveikatą 
bei intelekto vystymąsi, skatina vaikus saugiai ir įdomiai augti, domėtis knyga, plėsti žaidimų patirtį. 
   
4 uždavinys – aktyvi, atsakinga, įsitraukianti į  vaiko ugdymą bendruomenė.  
 
 Didelis dėmesys buvo skiriamas 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, praplečia patirtį, stiprina ryšius su šeima.  
 Šv. Kalėdų belaukiant, ugdytinių tėvelius kvietėme kartu kurti nuotaikingą aplinką darželyje, dalyvauti bendruomenės parodoje. 
Kvietėme kartu su vaiku pagaminti savo šeimos kalėdinį atviruką, kurie buvo eksponuojami koridoriuje parodoje „Meilės kupina širdele“. 
Ugdytinių tėveliai noriai prisidėjo prie tradicija tapusios bendruomenės akcijos „Pradžiuginkime vienišus žmones”. Ugdytinių tėvelių, senelių 
sukurta dovanėle visi galėjo pasidžiaugti  parodoje „Padovanok gerumą vienišiems žmonėms“. Visos dovanėlės buvo įteiktos seneliams 
 Gerontologijos ir reabilitacijos centre, koncerto metu, kuriame dainavo „Pop grupės” dainininkai, šoko T. Petreikio studijos šokėjai. 
Tokiais savo poelgiais mokome vaikus atjausti, globoti, suprasti artimą. 
 Gruodžio 4 d. darželyje vyko bendruomenės Žibintų šventė. Ši šventė – tai būdas suartinti bendruomenę, padėti susikaupti ir 
prasmingai išgyventi advento laikotarpį, padovanoti gerumą kitiems,  pabūti drauge.  Grupėse vaikai klausėsi prasmingų istorijų apie tamsą ir 
šviesą, gėrį ir blogį. Buvo surengtas šešėlių teatro spektaklis pagal J. Degutytės apsakymą „Žydrasis obuolys”.  Vaikai ieškojo lobio – 
stebuklingų žydrųjų obuolių. Ar jie suskambo vaikučių rankose, galėjo atsakyti tik dalyvavęs šioje šventėje. Šia Žibintų švente norime uždegti 
mažytę ugnelę  kiekvieno širdyje, šeimoje, namuose, mažą saulę mūsų viduje. 
 Gražaus laukimo Advento laike  darželio šeimas įsiklausyti į save ir išgirsti kitus kvietė tradicija tapusi Advento vakaronė. Laikas 
praleistas kartu su kunigu Algimantu neprailgo. Visi drauge stebėjome Šv. Juozapo mokyklos pedagogų surengtą spektaklį „Besidžiaugianti 
širdelė“. Kartu praleistas laikas suteikė nuostabius patyrimus ir žadino teigiamas emocijas.  
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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, padeklamuoti, kartu praleisti laiką. Šventėje dalyvavo 
gerbiamas svečias Vilniaus miesto švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Gintaras Petronis, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 
poskyrio vyriausioji specialistė  Ona Vaicekauskienė.  
 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.  

Įrengtos naujos funkcionalios lauko žaidimų aikštelės, o akcijos „darom: Pabūkime kūrėjais“ metu įgyvendintas sumanymas 
pagražinti lauko pavėsines vaikų skaitytų pasakų veikėjais. Nuostabiais pasakų veikėjais, pasipuošusios sienos, sutinka kiekvieną, atėjusį į lauko 
aikšteles, o vaikams suteikia daug teigiamų emocijų. 

Darželyje vykdomas projektas „Noriu žinoti, ką mano tėtis ir mama dirba visą dieną“. Šio projekto metu tėveliai buvo skatinami 
supažindinti savo vaikus su jų įgytomis profesijomis. Vaikai turėjo galimybę aplankyti šokolado fabriką, Mykolo Riomerio universitetą. Sužinoti 
apie gydytojos, gydytojos-kineziterapės  profesijas, sužinoti kas yra telekomunikacija, kokia tai profesija – kartografas. Lankytis gaisrinėje. Buvo 
organizuojamas žygis į sanatoriją „Pušyno kelias“, druskų kambarį. 

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.  

 
5 uždavinys  - profesionali, kompetentinga pedagogų komanda, siekianti 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. 
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 Įtaigoje lankėsi profesorės Tina Bruce ir Sue Robson iš Anglijos  bei LEU dėstytoja M. Brėdikytė. „Meškučių“ ir „Gaidžiukų“ 
grupėse stebėjo vaikų savarankiškus žaidimus, bendravo su grupių auklėtiniais. Su darželio pedagogėmis buvo diskutuojama apie laisvojo 
žaidimo svarbą vaiko raidai,  jo mąstymui ir tolimesniam mokymuisi. 
 Pedagogės yra aktyvios, dalyvauja įvairiuose miesto, respublikos mastu organizuojamuose seminaruose, pristato žodinius, 
stendinius pranešimus. Pedagogės Laimutė Girdauskienė, Alma Skunčikienė  dalyvavo kartu su „Meškučių” grupės vaikučiais dalyvavo 
respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūriniame kūrybiniame projekte „Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado”. Pristatė  
projektą,  kaip „Meškučių“ grupės vaikučiai kūrė pasaką „Šuniuko Vinco kelionė aplink pasaulį“.  
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti žaislų muziejus organizavo  konkursą „Žaislų trispalvė“. Visus kvietė kartu džiaugtis šia švente ir 
paimprovizuoti su vaikais ir su jų žaislais, sudėliojant Lietuvos trispalvę. Mūsų darželio „Meškučių” grupės vaikučiai ir pedagogės L. 
Girdauskienė, A. Skunčikienė,  iš geltonų, žalių ir raudonų spalvų žaislų  sukūrė kompoziciją „Skubame į Sočio olimpines žaidynes“. Labai 
džiaugiamės, kad iš 184 kompozicijų, žaislų muziejaus kolektyvas atrinko 50 labiausiai patikusių kompozicijų, tarp kurių buvo ir  mūsų 
„Meškučių” kurta nuotrauka.  
 Domėtis knyga, ja pamilti nuo mažų dienų yra skatinama įvairias būdais. Auklėtoja Almos Skunčikienės iniciyva buvo 
suorganizuotas susitikimas su knygos „Šuniuko Vinco kelionė aplink pasaulį“ autore Brigita Jovaišiene. Kovo 19 dieną salėje „Kiškučių“, 
„Meškučių“, „Kačiukų“, „Gaidžiukų“, „Vyturiukų“  grupių vaikučiai bendravo, diskutavo su autore. Ši su vaikais dalinosi savo įspūdžiais apie 
įgyvendintą savo svajonę – kelionę aplink pasaulį.  
 Darželio koridoriaus galerijoje buvo organizuota naujai įsigytų vaikiškų knygų parodėlė. Mažieji galėjo apžiūrėti knygeles, 
užsirašyti patikusių knygelių pavadinimus. O po parodos jas parsinešti į grupes paskaityti. Taip stengiamės puoselėti vaiko norą skaityti, domėtis 
naujomis knygelėmis. O tuo pačiu sudominti ir ugdytinių tėvelius, apžiūrint parodėlėje eksponuojamas knygeles.  
 Darželio pedagogės aktyviai dalyvauja įvairiose mieste organizuojamose parodose. 2013 m. spalio mėn. Vilniaus mokytojų namų 
kiemelyje organizuojamoje parodoje „Sodo kraitė” dalyvavo 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 pedagogės 2014 m. vasario 25 - kovo 6 d.  mokytojų namų kiemelyje dalyvavo vykusioje parodoje „Užgavėnių 
personažai”. Pristatė eksponatus: „Kepė, kepė močia blynus“, „Ragana”, juos kūrė  „Meškučių“, „Vyturiukų“, „Lašiukų”, „Spinduliukų”  grupių  
auklėtiniai ir pedagogės. 
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 Pedagogė kartu su ugdytiniais įsijungė į konkursą „Mano žalioji palangė“ – tai ekologinis konkursas, kurį organizavo Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centras bei naujos kartos Lietuvos žaliųjų susivienijimas. Su vaikais pedagogės sėjo, sodino, augino „žaliuosius“ 
draugus, kūrė savo  „Žaliąsias palanges“. 
 Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ konkursui „Kaip mokam, taip ir šokam“ 
meninio ugdymo pedagogė G. Povilaitienė pristatė ugdytinių ritminį-sportinį šokį, kuriuo buvo siekiama, kad vaikai per šokį suvoktų sveikos 
gyvensenos svarbą, patirtų kūrybos, judėjimo ir saviraiškos  džiaugsmą, ugdytųsi pasitikėjimą savimi. Ataskaitinėje Respublikinės ikimokyklinių 
įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ konferencijoje dalyvavo pedagogės S. Smirnova, R. Čepienė. 

6 uždavinys – bendradarbiavimas su socialiniais partneriais siekiant gerinti ugdymo kokybę. 

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

Su mūsų ugdymo įstaigos pedagogėmis gerąja darbo patirtimi dalinosi Utenos lopšelio – darželio „Želmenėlis” pedagogės. 
Seminare gegužės 22 d. pranešimą „Aktyvi darželio bendruomenė – saugus ir pasitikintis vaikas” pristatė lopšelio – darželio „Gintarėlis” 
auklėtoja metodininkė Rasa Čepienė. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė pristatė „Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų aprašo“ ir planavimo  sąveiką, o šio darželio pedagogės dalinosi gerąja patirtimi apie praktiškai taikomą „Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“, pristatė veiklų su smėliu įvairovę visiems amžiaus tarpsniams: nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio, pasakojo 
apie emocinio intelekto lavinimo programą „Kimočiai“, apie bendradarbiavimo galimybes su tėvais (naudojant stendus). 
Balandzio 8 dieną, skatinant bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų, mūsų darželyje buvo eksponuojama darželio koridoriaus galerijoje Utenos 
lopšelio – darželio „Želmenėlis“  jaunųjų fotomenininkų paroda „Keliaujanti fotoblykstė“.  Ji žadino vaikų domėjimąsi fotografavimu, 
nuotraukomis. 

Balandžio 25 d. „Gintarėlio“ vardu besivadinančių Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai rinkosi į mūsų ugdymo 
įstaigą – į  antrąjį „Gintarėlių“ sambūrį.  Įstaigų vadovai ir pedagogai atvyko iš  Akmenės, Mažeikių, Gargždų, Klaipėdos, Palangos, Kauno, 
Vilniaus, Panevėžio miestų.  Suvažiavimo tikslas – dalytis gerąja darbo patirtimi, kūrybiniais sumanymais su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 
įstaigomis įvairiomis bendravimo ir bendradarbiavimo formomis, siekiant visuminio vaiko ugdymo(si). Susitikimo metu siekėme sukurti 
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Gintarėliai“ inovatyvų bendradarbiavimo modelį, suburti iniciatyvius pedagogus, kaupti idėjų banką, 
didinti pedagoginių bendrakultūrinių inovacijų sklaidą. Kiekviena įstaiga pristatė savo kūrybines idėjas, dalijosi gerąja darbo patirtimi. 
Suvažiavimo simbolis „Švyturys“ iškeliavo į Panevėžio lopšelį-darželį „Gintarėlis“. 
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Apie vykstančius įstaigoje renginius nuolat  suteikiama informacija. Apie respublikinį ikimokyklinių įstaigų sambūrį – susitikimą 
„Gintarėliai“ buvo pateiktas internetiniame tinklalapyje ikimokyklinis.lt. straipsnis „Lietuvos „Gintarėliai“ dalijosi gerąja patirtimi“, autorės 
direktorė Laima Bartaškienė, auklėtoja-metodininkė Laimutė Girdauskienė.  

Apie įstaigoje vykdomą visuomenės sveikatos stiprinimo programą „Į sveikatos šalį” buvo parašytas straipsnis, kuris buvo išspausdintas 
informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ 2014 m. Nr. 5 (338). Straipsnį parengė ikimokyklinio ugdymo pedagogės Loreta 
Marcinkevičiūtė, Violeta Paškevičienė.  

Išleistas įstaigos laikraštuko „Gintarėlio blyksnis“  specialus priedas „Sveikatos karuselė“, kuriame apžvelgti nuveikti darbai, supažindinti 
ugdytinių tėvai bei visa darželio bendruomenė su įvykdyta visuomenės sveikatos stiprinimo programa  „Į sveikatos šalį”. 

 

Įstaigos kokybės vertinimas ir tobulinimo galimybės. 

Įstaigoje 2014 m. gegužės mėn. atlikta tėvų poreikių anketinė apklausa (elektroninė) ir analizė. Ji parodė, kad dauguma vaikų (80 proc.) 
eina itin noriai į darželį, dauguma tėvų (46 proc.) pareiškė, kad gauna pakankamai informacijos iš darželio, tačiau dalis  (27 proc.) norėtų dar 
daugiau informacijos (pvz. apie vaiko asmeninius pasiekimus, konsultacijų). Dauguma tėvų matė didelę žaidimų naudą ir vertina pedagogų 
organizuotos ir laisvos veiklos santykį (66 proc.). Tėvai pažymėjo, kad pedagogų profesionalumas, įstaigos dalyvių bendradarbiavimas (t.y. 
įstaigos mikroklimatas) bei vaikų skaičius grupėje yra svarbiausi veiksniai, veikiantys kokybišką ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje. 

Tėvų anketinė apklausa parodė, kad labiausia vertinami 2014 m.šie pokyčiai: lauko žaidimų aikštelių pavėsinių atnaujinimo akcija, 
įstaigos mikroklimatas, įstaigos renginiai, profesionali pedagogų komanda, draugiškas kolektyvas, vadovų greita reakcija į problemų sprendimą. 

Tėvai gerai ir labai gerai vertina papildomo ugdymo organizavimą ir užsiėmimų kokybę. Į klausimą kokių paslaugų pasigendate, tėvai 
atsakė: psichologo tėvų konsultavimui, seminarų tėvams, logopedo paslaugų. Tobulinant kitų metų darželio veiklą tėvai siūlė pirmiausia 
užtikrinti, kad viską organizuotume kaip pernai, dar daugiau organizuoti išvykų, veiklos lauke. 
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IV. SSGG ir SWOT  2014 m. analizė  
 
 

SSGG analizė 
   
 



15 

 

SWOT analizė 2014 m. 
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2015 M.  LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ VEIKLOS PRIORITETAI 
I. Prioritetas. Ugdomosios kokybės gerinimas. 

II. Prioritetas. Saviraiškos ir iniciatyvų skatinimas telkiant bendruomenę. 

III. Prioritetas. Vaikų saugumo ir sveikatos stiprinimas. 

 

TIKSLAI 

 

 Gerinti ugdymo kokybę. 

 Telkti įstaigos bendruomenę tobulinant komandinį darbą. 

 Įgyvendinti sveikatos stiprinimo ir saugojimo programas, tobulinti jų integravimą į ugdomąją veiklą. 
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I. PRIORITETAS 

Ugdomosios kokybės gerinimas 

TIKSLAS: 

Sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymuisi, tobulinant vaikų pasiekimų vertinimo ir ugdomosios veiklos planavimo procesą bei keliant 

pedagogų kompetencijas šioje srityje. 

UŽDAVINIAI:          

 Tikslingai stebėti ir fiksuoti kiekvieno vaiko ugdymo(si) pasiekimus, pažangą ir siekti, kad vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas 

padėtų jam sėkmingai augti, tobulėti, bręsti. 

 Tobulinti ilgalaikio ir trumpalaikio ugdymo planavimo procesą. 

 Tobulinti pedagogų kompetencijas vaikų stebėjimo, vaikų vertinimo ugdymuisi ir ugdomojo planavimo tobulinimo aspektais. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integravimosi galimybių gerinimas ir jų poreikių tenkinimas. 
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PRIEMONĖ DATA ATSAKINGI LAUKIAMAS REZULTATAS Finansinių 

išteklių 

poreikis, 

eurais 

Grupių vaikų pasiekimų žingsnių 

nustatymas pagal vaiko pažangos 

vertinimo sritis. 

2015 rugsėjis Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogės, 

direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. pav. 

ugdymui Gitana 

Buivydienė 

Pedagogai aptars ir svarstys 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašo taikymo galimybes ugdomosios 

veiklos planavime. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

svarstys priešmokyklinio ugdymo 

Bendrojoje programoje numatytą vaikų 

pasiekimų vertinimą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kuriama vaiko ugdymąsi skatinanti 

vertinimo sistema 

2015 sausio 

mėn.(sukurta 

vertinimo sistema), 

rugsėjo mėn. 

(patobulinta forma) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės, 

direktorė Laima 

Bartaškienė, dir.pav. 

ugdymui Gitana 

Buivydienė 

 

Sukurta ir patobulinta vertinimo 

sistema, kuri leistų pamatyti vaiko 

gebėjimus, vaiko ugdymosi poreikį ir 

pastebėti daromą pažangą. Sukurta 

vertinimo sistema padės tikslingai kelti 

ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Ilgalaikių ugdymo tikslų ir trumpalaikių 

uždavinių dermės siekimas planavimo 

procese. 

Darbo grupių 

pasitarimai, atvejų 

analizė (6 grupelių 

susitikimai 2015 

sausio – gruodžio 

mėn.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogės, 

direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė 

Darbo grupėse aptartas IPUP 

mokymuose pristatytas “Plaukimo 

takelio” planavimo metodas (Chris 

Wheatley) bei efektyvaus planavimo 

“atbulinio dizaino” metodas. 

Parengtas ilgalaikis grupės planas derės 

su grupės vaikų pasiekimų vertinimuose 

įvardintais ugdymosi poreikiais. 

Trumpalaikis planas parengtas remiantis 

“atbulinio dizaino metodu”, t.y. veikla 

tikslingai planuojama įgyvendinant 

išsikeltą rezultatą. Vaikų ugdomoji 

veikla taps tikslingesnė, įdomesnė, 

motyvuojanti. 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Planuojant veiklą pedagogai numato 

diferencijuotas užduotis, skirtingų 

gebėjimų vaikams naudoja inovatyvius 

metodus. 

Ugdomoji 

priežiūra: 2015 

vasario, lapkričio 

mėn. 

 

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės, 

dir.pav. G. 

Buivydienė  

• Efektyvesnė, patrauklesnė ugdomoji 

veikla. 

• Diferencijuotos užduotys. 

• Saviraiškos galimybė ir būdas įvertinti 

savo žinias. 

• Pedagogų kompetencijos augimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Mokymai pedagogams ”Stebėjimo 

metodo taikymas ir refleksija” 

2015 sausis, vasaris direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė 

Pedagogai įgys stebėjimo metodo 

įgūdžių 

Išaugęs profesionalumas leis geriau 

vertinti vaikų pasiekimus ir nustatyti jų 

ugdymosi poreikius. 

450 eurų 

Pedagogai dalinasi gerąja darbo patirtimi 

ir dalyvauja LEU projekte 

„Savireguliacijos vystymasis vaikų 

žaidybinėje veikloje“ 

2015 m. sausis 

(priemonės) 

 

2015 m. vasario 

mėn. (projekto 

Erasmus + 

parengimas) 

 

 

 
 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogės, 

direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė 

• Sudarytos vaikams didesnės 

žaidybinės patirties sąlygos grupėse, 

gerėja jų žaidimo kokybė, įsigyta 

žaidimų priemonių: širmos, statybinės 

plytos 

• Pedagogai tikslingai taiko žaidimą 

tobulinančias strategijas 

• Parengtas strateginių partnerysčių 

projektas bendradarbiaujant su LEU 

• Pedagogų kompetencijos augimas ir 

motyvacija tobulėti. 

400 eurų 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

30 eurų 

Dalyvauja edukacinėse programose pagal 

grupių ilgalaikius planus 

Per mokslo metus. 
 

 

Pedagogės, direktorė 

Laima Bartaškienė, 

dir. Pav.ugdymui 

Gitana Buivydienė 

• Efektyvesnė, patrauklesnė ugdomoji 

veikla  

Išaugę vaikų pasiekimai. 

 

700 eurų 
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Dalyvauja miesto parodose,  

konkursuose, festivaliuose: „Futboliuko“ 

fiesta, „Šiltumai, gražumai pavasarėlio“, 

„Šermukšnės šakelė“, „Lopšinė mamai“ 

Per mokslo metus. 
 
 

Direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė, tėvų 

atstovai 

• Efektyvesnė, patrauklesnė ugdomoji 

veikla  

Išaugę vaikų pasiekimai. 

Įsigyta koncertinė apranga 

 

100 eurų 

Pedagogai supažindina tėvus su vaiko 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

kriterijais, konsultuoja individualių vaiko 

gebėjimų ugdymo klausimais. 

2015 gegužės mėn.,  
lapkričio mėn. ir 
pagal individualius 
poreikius 

 

direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė 

• Pedagogų kompetencijos augimas ir 

profesionalesnis tėvų konsultavimas 

apie individualią vaiko pažangą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Plėsti IKT panaudojimą vaikų ugdymui 2015 rugsėjo mėn. direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė 

• Įdomesnė, patrauklesnė vaikų veikla 

• Tobulės pedagogų kompetencijos 

• Gerės tėvų informavimas 

Įsigyta IT priemonių, interneto ryšio 

gerinimas 

700 eurų 

Vaiko gerovės komisijos veiklos ir 

informacija tėvams 

Per mokslo metus VGK  grupė Aptarta vaiko gerovės komisijos veikla 

ir informuoti tėvai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Teikti kokybiškas paslaugas specialiųjų 

poreikių turintiems vaikams, įdarbinti 

psichologą ir soc. pedagogą 

Per mokslo metus direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė, specialistai 

Specialiųjų poreikių turintys vaikai gaus 

kvalifikuotą logopedo pagalbą. Paruoštos 

korekcinės užduotys vaikų lavinimui namuose, 

informaciniai tėvams lankstinukai. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

atlyginimas 

specialistams 
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II. PRIORITETAS 

Saviraiškos ir iniciatyvų skatinimas telkiant bendruomenę 

TIKSLAS: 

Telkti įstaigos benduomenę tobulinant komandinį darbą. 

UŽDAVINIAI:          

   •Aktyvinti komandinį darbą įtraukiant visą bendruomenę. 

   • Bendradarbiauti su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 
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PRIEMONĖ DATA ATSAKINGI LAUKIAMAS REZULTATAS Finansinių 

išteklių 

poreikis, 

eurais 

Tradicinių ir netradicinių 

renginių, projektų 

organizavimas su visa įstaigos 

bendruomene. 

Žr. Edukacinių 

renginių planas 

 

 

 

 

 

Pedagogės, meninio 

ugdymo pedagogė, 

direktorė Laima 

Bartaškienė, pavaduotoja 

ugdymui Gitana 

Buivydienė 

• Bendruomenės nariai sutelkti bendrai 

veiklai, glaudesni tarpusavio ryšiai. 

• Bendruomenė aktyviai įsitraukusi į 

projektus: “Visa Lietuva skaito vaikams”, 

“Noriu žinoti ką mano tėtis ir mama dirba 

visą dieną”, Savo mažom rankelėm 

apglėbkim gimtą šalį”, vasaros paroda, 

kalėdinė paroda, akcija “Darom” ir kt. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

150 eurų 

Organizuoti bendruomenės 

“Apskrito stalo diskusijas” 

aiškinantis tėvų poreikius ir 

lūkesčius. 

1 kartą ketvirtyje. 

 

direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė 

• Bendruomenės nariai įvardina savo 

lūkesčius, poreikius, įsitraukia į įstaigos 

veiklą ir bendrą problemų sprendimą.  

 

40 eurų 

Organizuoti apklausas tėvams 

vaikų ugdymo kokybės 

gerinimo  klausimais 

2015 gegužės mėn. direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė 

• Atliktoje elektorinėje apklausoje tėvai 

išreiškia savo poreikius ir lūkesčius 

ugdymo kokybės gerinimo klausimais, 

atlikta analizė. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Supažindinti naujai 

atvykstančių vaikų tėvelius su 

įstaigos vidaus tvarka    

2015 liepos - rugsėjo 

mėn. 

direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ugdymui Gitana 

Buivydienė 

Tėvai supažindinti su įstaigos filosofija, 

vidaus taisyklėmis, vaikų ugdomosios 

veiklos dienos ritmu, mokėjimo tvarka. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Teikti informaciją tėvams 

grupės ir  darželio stenduose, 

internetinėje svetainėje, 

darželio laikraštyje. 

Stendai – 

atnaujinami kas du 

mėn., du kartus 

metuose išleidžiamas 

darželio laikraštis. 

 

Informavimo grupė •Tėvai aktyviau dalyvaus darželio 

renginiuose, geriau susipažins su 

organizuojama ugdomąja veikla. 

Išleistas laikraštukas Gintarėlio blyksnis. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 100 

eurų 

Organizuoti mokymus 

auklėtojų padėjėjoms  

2015 vasario mėn., 

Spalio mėn. 

 

direktorė Laima 

Bartaškienė, dir. 

Pav.ūkiui A. Ambrazaitis 

• Išklausyti WEB seminarai ir pravesta 

diskusija “Kokios tinkamos vaikų 

drausminimo priemonės”, “Kaip padėti 

vaikams tapti sėkmingais?” 

Seminaras “Auklėtojos padėjėjos dabartis 

ir perspektyvos” 

• Aukštesnė auklėtojų padėjėjų 

kompetencija, geresnis 

bendradarbiavimas grupėje. 

 

50 eurų,  

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Organizuoti mokymus 

pedagogėms bendradarbiavimo 

su tėvais aspektu 

2015 vasario - kovo 

mėn. 

 

Direktorė Laima 

Bartaškienė pavaduotoja 

ugdymui Gitana 

Buivydienė 

• Geresnis bendradarbiavimas su tėvais 

• Efektyvesnis tėvų informavimas 

 

450 eurų 

Bendradarbiauti su 

ikimokyklinių įstaigų sambūrio 

„Lietuvos Gintarėliai“ 

ikimokyklinėmis įstaigomis 

2015 kovo – 

balandžio mėn. 

Direktorė Laima 

Bartaškienė pavaduotojos 

ugdymui Gitana 

Buivydienė, Elena 

Olševskienė 

•  Didesnė pedagogų kompetencija, 

geresnė ugdymo kokybė dėl gerosios 

patirties pasidalijimo. 

50 eurų 

Skleisti pedagoginę patirtį 

mieste, rengti konferenciją 

metodinio ratelio „Aidas“ 

įstaigoms: pilietiškumo 

ugdymo galimybės darželyje 

2015 m. lapkritis Direktorė Laima 

Bartaškienė pavaduotoja 

ugdymui Gitana 

Buivydienė 

• Didesnė pedagogų kompetencija, 

aptartos pilietiškumo ugsymo galimybės 

darželyje, geresnė ugdymo kokybė dėl 

gerosios patirties pasidalijimo 

150 eurų, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Inicijuoti respublikinį projektą 

„Mano trispalvė“ 

2015 vasario – 

gegužės mėn. 

Kūrybinė grupė Atskleista vaiko saviraiška ir 

pilietiškumo ugdymo galimybės 

Paskatintas bendradarbiavimas su kitomis 

šalies įstaigomis 

Savitai paminėta Lietuvos 

Nepriklausomybės 25 metų sukaktis 

200 eurų 

 



27 

 

III. PRIORITETAS 

Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugojimas 

TIKSLAS: 

Tobulinti vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo programų įgyvendinimą. 

UŽDAVINIAI:         

Tenkinti vaikų fizinius, emocinius, judėjimo ir saugumo poreikius.  

PRIEMONĖ DATA ATSAKINGI LAUKIAMAS REZULTATAS Finansinių 

išteklių poreikis, 

eurais 

Vykdyti sveikatingumo projektą 

,,Į sveikatos šalį“. 

Žr. 

edukacinių 

renginių 

planą 

Pedagogai, pavaduotoja ugdymui 

Gitana Buivydienė, 

aptarnaujantis personalas, tėvai. 

Vaikai įgys sveikatos stiprinimo ir 

saugojmo žinių, įgūdžių.  

Pagilintos tėvų žinios apie vaikų 

sveikatos ugdymą. 

30 eurų, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti edukacines ekskursijas į 

saugaus eismo mokyklą, gaisrinę, 

sanatoriją ‘Pušyno kelias”, parką, 

Baltupių mokyklos stadioną, žygius 

pėsčiomis, ekskursijas į tėvų darbovietes. 

Per metus 

 

Pedagogai, pavaduotojos 

ugdymui Gitana Buivydienė, 

Elena Olševskienė 

Pagerės vaikų sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo kompetencija, įgys 

socialinių įgūdžių. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 100 eurų 
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Organizuoti sveikatingumo 

savaites sveiko maitinimosi ir 

fizinio aktyvumo svarbos 

sveikatai temomis: 

“Vitaminai – vaikų draugai” 

“Augu sveikas ir laimingas” 

2015 ruduo Pedagogai, direktorė Laima 

Bartaškienė, pavaduotoja 

ugdymui Gitana Buivydienė, 

dietistė Brigita Skaidelytė. 

Vaikai įgis naujų žinių apie sveiko 

maitinimosi ir fizinio aktyvumo 

svarbą, paruošta paroda lauke. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti saugaus eismo 

savaites „Aš saugus kelyje“ 

2015 ruduo  Pedagogai, direktorė Laima 

Bartaškienė, pavaduotoja 

ugdymui Gitana Buivydienė 

Vaikai įgys žinių apie saugų eismą, 

vaikai įgys praktinių įgūdžių apie 

elgesį gatvėje.Bendradarbiavimo ryšiai 

su Vilniaus PK. 

žmogiškieji 

ištekliai, 

20 eurų 

Organizuoti uždarų patalpų 

futboliuko turnyrus 

“Draugaujam ir sportuojam” 

Kartą per 

ketvirtį 

 

Pedagogai, direktorė Laima 

Bartaškienė, pavaduotoja 

ugdymui Gitana Buivydienė, 

aptarnaujantis pesonalas,tėvai 

Pagerės vaikų sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo kompetencija, vaikai įgys 

socialinių įgūdžių, teigiamų emocijų. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

20 eurų 

Jungtis į miesto akciją „Vasaris 

–sveikatingumo mėnuo“. 

Sportinių žaidimų ir judėjimo 

savaitė, kūryba su sniegu, 

žiemos žygiai. 

2015 vasario 

mėn. 

Pedagogai, direktorė Laima 

Bartaškienė, pavaduotoja 

ugdymui Gitana Buivydienė, 

dietistė Brigita Skaidelytė, 

aptarnaujantis pesonalas,tėvai 

Pagerės vaikų sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo kompetencija. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vykdyti patyčių prevenciją ir 2015 kovo Pedagogai, pavaduotoja ugdymui • Pagerės vaikų komunikavimo, Žmogiškieji 
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organizuoti savaitę be patyčių 

“Gerų darbelių kibirėliai“ 

mėn. Gitana Buivydienė sveikatos stiprinimo kompetencija. 

• Pedagogės taikys įtraukiančius 

metodus vaikų veikloje. 

ištekliai 

Parengti lankstinukus tėvams 

vaikų sveikatinimo temomis 

2 kartus 

metuose 

 

pavaduotoja ugdymui Gitana 

Buivydienė, dietistė Brigita 

Skaidelytė 

• Pagilintos tėvų žinios apie vaikų 

sveikatos ugdymą, priežiūrą 

 

15 eurų, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti sporto ir kūrybos 

šventę, skirta vaikų gynimo 

dienai 

 

2015 

gegužės mėn. 

Pedagogai, direktorė Laima 

Bartaškienė, pavaduotoja 

ugdymui Gitana Buivydienė 

•Atskeistos didesnės galimybės vaikų 

kūrybiškumui. 

Pagerės vaikų sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo kompetencija. 

20 eurų, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Rengti informacinį  stendą 

sveikatingumo temomis 

4 kartus 

metuose 

dietistė Brigita Skaidelytė, 

pedagogės 

•Paruošti informaciniai stendai 

sveikatingumo temomis, tėvai įgys 

naujų ir pagilins turimas žinias apie 

vaikų sveikatos ugdymą ir tausojimą 

10 eurų, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvauti miesto ir respublikos 

lygio sveikatos stiprinimo 

konkursuose, renginiuose. 

Per metus Direktorė Laima Bartaškienė, 

pavaduotoja ugdymui Gitana 

Buivydienė, pedagogės 

Pagerės vaikų sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo kompetencija. 

20 eurų 

Dalyvauti ES vaisių ir pieno programose 

„Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ 

Per metus Direktorė Laima Bartaškienė, 

dietistė Brigita Skaidelytė 

•Pagerės vaikų mityba, vaisių ir pieno 

produktų vartojimo įpročiai 

Parama 
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METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

TIKSLAS: 

    Siekti nuolatinio pedagogų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo (-si) proceso kokybės. 

UŽDAVINIAI: 

 Dėl vaikų pasiekimų vertinimo. 

 Dėl ugdymo proceso planavimo tobulinimo. 

 Dėl dalinimosi naujovėmis, patirtimi Pedagoginių naujovių mugė. 

UŽDAVINIAI DATA ATSAKINGI LAUKIAMAS REZULTATAS 

Dėl ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų 

vertinimo. 

2015 rugsėjis Direktorės pavaduotoja ugdymui Gitana 

Buivydienė, metodinės grupės pirmininkė A. 

Skunčikienė 

Apsvarstytos ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašo taikymo galimybes ir priimta 

atnaujinta vaikų pasiekimų vertimo grupėse forma. 

Apsvarstytas priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų vertimas. 

Pedagogai aprašys vaikų ugdymosi pasiekimus nuo 

gimimo iki šešerių metų kaip pažangos žingsnius, į 

kuriuos orientuojantis būtų keliami ilgalaikiai tikslai 

ir trumpalaikiai uždaviniai. Stebės vaikų raidą ir 

pažangą, vertins ugdymo (si) kokybę. 
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Dėl ugdymo 

proceso planavimo 

tobulinimo 

 

2015 m. spalio 

mėn. 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduototja ugdymui Gitana 

Buivydienė, darbo grupė 

Aptartas IPUP mokymuose pristatytas “Plaukimo 

takelio” planavimo metodas (Chris Wheatley) bei 

efektyvaus planavimo “atbulinio dizaino” metodas. 

Ilgalaikių ir tumplaikių tikslų dermė bei tiklsingas 

veiklų planavimas ugdymo rezultatams pasiekti. 

Pedagogai mokysis planuoti kitaip, t.y. per vaiko 

poziciją, tikslingai keldami  uždavinius bei 

numatydami vaikų pasiekimus. 

Mokymasis 

bendradarbiaujant: 

ugdymo proceso 

planavimo 

tobulinimas. 

Per metus Pavaduotojos ugdymui Elena Olševskienė, 

Gitana Buivydienė, grupių auklėtojos 

Mažose darbo grupėse įvertintas vaikų pasiekimų 

vertinimo išvadų bei ilgalaikių tikslų ir trumpalaikių 

uždavinių dermė, kolegių pateikti pasiūlymai kaip 

gerinti planavimo procesą. 6 grupių susitikimai  

Dėl dalinimosi 

naujovėmis, 

patirtimi Gerosios 

patirties skalidos 

diena 

 

2015 m. gegužė 

mėn. 

 

 

 
 

Darbo grupė, pavaduotoja ugdymui  Gitana 

Buivydienė 

• Aptarta ugdymo planavimo geroji patirtis. 

• Įvertinti vaikų pasiekimai per mokslo metus. 

• Aptarti pasiūlymai miesto metodinio būrelio 

veiklos planui. 

• Aptartos ikimokyklinio ugdymo programos 

tobulinimo gairės. 

• Paruoštos priemonės patirties sklaidos organizavimui. 
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BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS PLANAS 

TIKSLAS: 

Įgyvendinti tėvų švietimo - informavimo planą. 

PRIEMONĖ DATA ATSAKINGI LAUKIAMAS REZULTATAS 

Tęsti darželio laikraščio 

leidybą (įtraukti šeimas 

į laikraščio kūrybos 

procesą). 

 

 

Du kartai per metus 

 

 

 

Direktorė Laima 

Bartaškienė, pavaduotoja 

ugdymui Gitana 

Buivydienė,ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės: 

 Laimutė Girdauskienė, 

Alina Čeponienė. 

Du kartaus per metus išleistas laikraštis “Gintarėlio blyksnis” 

“Apskrito stalo” 

diskusijų klubas 

Kartą ketvirtyje Direktorė Laima 

Bartaškienė, pavaduotoja 

ugdymui Gitana 

Buivydienė, grupių tėvų 

atstovai 

Tėvai aktyviai dalyvauja sprendžiant ugdymo kokybės gerinimo 

pokyčius darželyje, aktyvi savivaldos veikla. 

Tėvai įgalinti aktyvinti kitus grupių tėvus. 
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Informacijos sklaida 

bendruomenėje apie 

vaikų ugdymo(-si) 

galimybes lopšelyje-

darželyje. 

Per metus 

 

 
 

Direktorė Laima 

Bartaškienė 

• Pravesti bendri ir grupių tėvų susirinkimai, kuriuose tėvai gaus 

jiems aktualią informaciją. 

• Tėvams reguliariai teikiama informacija apie vaiko pažangą. 

Tėvų įtraukimas į 

ugdymo proceso 

planavimą ir 

organizavimą. 

Nuolat Ikimokyklinio ir 

pirešmokykinio ugdymo 

pedagogės 

Tėvai dalyvauja projektinėje veikloje Visa Lietuva skaito 

vaikams”, Ką mano tėtis ir mama daro visą dieną”, “Futbolo 

turnyrai”, “Savo mažom rakelėm apglėbkim gimtą šalį”, 

akcija”Darom”, “Apskrito stalo” diskusijose, darželio parodose 

Informacijos teikimas 

per grupių tėvų 

susirinkimus, tėvų 

informacijos stenduose, 

atvirose veiklose. 

 Tėvų susirinkimai 
grupėse: 
2015 m. balandis-
gegužės mėn 
2015 liepos mėn. 
2015 m. rugsėjo mėn. 
2015 m. gruodžio 
mėn. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokykinio ugdymo 

pedagogės, specialistai, 

tėvų atstovai 

•Tėvams suteikta informacija apie vaiko pažangą, darželio 

veiklas, dalyvavimą ugdomojoje veikloje, darželio strateginius 

pokyčius, valdymą.  

• Leidžiamos atmintinės tėvams, pedagogams: “Apie adaptaciją 

darželyje”, “Sveikas maistas”, renginių programėlės, 

informavimas apie rengiamus projektus darželyje 

Konsultacijos su 

logopedu, psichologu, 

soc. pedagogu. 

Pagal poreikį logopedai, psichologas, 

soc.pedagogas. 

• Leidžiamos atmintinės tėvams, pedagogams. 

•Tėvams reguliariai teikiama informacija ir konsultacijos apie 

vaiko pažangą ir ugdymosi sunkumų sprendimus. 

Psichologo paskaitos 

tėvams 

2015 spalio – 
lapkričio mėn. 

Psichologė •Atlikta aktualios tėvams temos   poreikių analizė.  Pravestas seminaras: tėvai 

mokomi atpažinti vaiko poreikius, raidos ypatumus pasirinkta tema. 



34 

 

ĮSTAIGOS RYŠIŲ PLĖTOJIMAS 

 

PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI LAUKIAMAS REZULTATAS 

Bendradarbiausime su 

respublikos ir Vilniaus miesto 

ugdymo ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis, Baltupių 

progimnazija,  Vilniaus kolegija, 

LEU,  užsienio partneriais 

Per metus 

 

 

 

 

 

Pedagogės, direktorė 

Laima Bartaškienė, 

pavaduotoja ugdymui 

Gitana Buivydienė,  

• Palaikomi ryšiai su respublikos, savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis ryšiai 

• Pasidalinta darbo patirtimi, dalyvauta bendruose 

renginiuose, akcijose ir k.t. 

• įgyvendinami ir parengti nauji projektai 

 

 

Stiprinsime įstaigos ryšius su 

rėmėjais: visuomenės sveikatos 

centru, Vilniaus kolegija, Verkių 

seniūnija, ieškosime kitų 

paramos davėjų. 

Per metus 

 

 

 
 

Pedagogės, direktorė 

Laima Bartaškienė, 

pavaduotoja ugdymui 

Gitana Buivydienė, tėvų 

atstovai 

 

 

• Stiprės lopšelio-darželio materialinė bazė. 

• Laimėtos  lėšos panaudojamos pagal paskirtį. 

• žmogiškieji ištekliai. 
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DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE  

PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI LAUKIAMAS REZULTATAS 

Dalyvausime savivaldybės 

skelbiamuose sveikatingumo 

projektuose. 

Per 

metus 

 

 

Direktorė Laima Bartaškienė, 

pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydienė, 

tėvų atstovai, pedagogai 

• Aktyvus darbas padės spręsti ugdymo problemas. 

• Stiprės lopšelio-darželio materialinė bazė. 

• Laimėtos projektinės lėšos panaudojamos pagal 

paskirtį. 

Dalyvavimas  tarptautiniame 

projekte “Savireguliacijos vystymas 

žaidybinėje veikloje”, 

“Strateginių partnerysčių Erasmus +” 

projektas “Naratyvinis 

žaidimas"pakartotinis paraiškos 

rengimas. 

Per 

metus 

 

 
 

Direktorė, Laima Bartaškienė, 

pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydienė, 

pedagogės 

• gerės vaikų pasiekimai, gerės vaidmeninis vaikų 

žaidimimas, savireguliacija. 

 

 

 

• Parengta paraiška ir gautas ESF finansavimas. 

Dalyvausime Lietuvos futbolo 

federacijos projekte Futboliukas. 

Per 

metus 

 

Direktorė Laima Bartaškienė, 

pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydienė, 

pedagogai 

Gerės vaikų sveikatingumo ugdymo galimybės 

 

Dalyvausime ES programoje Pienas 

vaikams bei Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose. 

Per 

metus 

 

Direktorė Laima Bartaškienė, pedagogai, 

slaugytoja – dietistė Brigita Skadeilytė 

• Gerės vaikų sveikatingumo ugdymo galimybės 
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EDUKACINIŲ RENGINIŲ IR PROJEKTINĖS VEIKLOS PLANAS 

2015 m. 

Eil. 

Nr 

Tema Data Atsakingi, kūrybinės darbo grupės 

1. Trys karaliai Sausio 6 d. L. Girdauskienė, L.Stankevičienė, A. Čeponienė 

2. Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Judėjimo savaitė: 
kūryba su sniegu, sportinių žaidimų ir Futboliuko 
turnyras, žiemos žygiai ir veiklos dienos 

Vasario 2-7 d. Dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. Buivydienė, pedagogės R. Čepienė, 
S. Kubertavičienė,V. Stašinskienė, L. Milaševskienė 

3. Vasario 16-oji. „Mano gimtinė - Lietuva“ Vasario 12, 13 d. Pedagogės U. Stanevičiūtė, L.Girdauskienė, A. Skunčikienė, G. Blaženytė, J. 
Sidabraitė, L.Milaševskienė dir. pav. ugdymui E. Olševskienė, dir pav. G. 
Buivydienė, meninio ugdymo pedagogė G.Ivanenkienė. 

4. Užgavėnės Vasario 17 d. Pedagogės I. Gedris, L.Girdauskienė, A.Čeponienė, grupių auklėtojos 

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

Kovo 6 d. Pedagogės L. Stankevičienė, L. Ališauskaitė, grupių auklėtojos 

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

Kovo 10 d. Direktorė L. Bartaškienė, dir.pav. ugdymui G. Buivydienė, dir.pav. E. Olševskienė, pedagogės 
L.Chabenskaja, R. Čepienė, A. Skunčikienė, L. Girdauskienė, G. Blaženytė, J. Sidabraitė, 
A.Čeponienė 

7. Savaitė be patyčių „Tiesiu draugystei ranką“ Kovo 23-27 d. Pedagogės R. Čepienė, A. Čeponienė, L. Milaševskienė, U. Stanevičiūtė, dir.pav. 
ugdymui G. Buivydienė, dir.pav. ugdymui E. Olševskienė 
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8. „Šventų Velykų prisikėlimo džiaugsmo sulaukus“ Balandžio 7,8 
d. 

Meninio ugdymo pedagogė G.Ivanenkienė, pedagogės A. Draučikaitė, I.Gedris, L. Stankevičienė, J. 
Daniliuk, J. Sidabraitė, dir.pav. ugdymui G. Buivydienė, dir.pav. ugdymui E. Olševskienė, grupių 
auklėtojos  

9. Šeimos diena „Graži mūsų šeimynėlė“ Gegužės 13,14 d. Meninio ugdymo pedagogė G.Ivanenkienė, dir.pav. ugdymui G. Buivydienė, 
dir.pav. E. Olševskienė, pedagogės A. Draučikaitė, J. Sidabraitė, L. Chabenskaja, 
S.Kubertavičienė, G. Blaženytė, D. Semėnienė, L.Marcinkevičiūtė, V. 
Paškevičienė 

10. „Aš skubu užaugt“ – išleistuvių proga skirta šventė 
būsimiems priešmokyklinukams ir būsimiems 
pirmokams 

 

Gegužės 20-21 
d. 

Meninio ugdymo pedagogės G.Ivanenkienė, pedagogės A. Skunčikienė, L. 
Girdauskienė, L.Stankevičienė, L.Ališauskaitė, J. Sidabraitė 

11. Sporto ir kūrybos šventė „Vaikystės pievelė“ – skirta 
vaikų gynimo dienai 

Gegužės 29 d. Auklėtojos U. Stanevičiūtė, S. Kubertavičienė, I. Gedris, R. Čepienė, J. Daniliuk, 
D. Semėnienė, V. Stašinskienė, L. Milaševskienė 

12.  Vasaros pramogos Gintarinėje pilyje Birželis Auklėtojos J. Sidabraitė, A. Skunčikienė, G. Sipavičė 

13. 

 

Rugsėjo 1-osios šventė „Lik sveika, vasarėle“ Rugsėjo 1 d. 

 

Meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė, dir pav. G. Buivydienė 

14. Šeimos nuotraukų ir eksponatų paroda „Vasara vaiko 
akimis: renku kriaukles ir akmenis“.  

Rugsėjo 29d. Dir. pav. ugdymui G Buivydienė, grupių pedagogės 

15. Sveikatingumo, tyrinėjimų ir atradimų savaitės: 

„Vitaminai vaikų draugai“, „Augu sveikas ir 
laimingas“ 

Rugsėjo 22-
spalio 3 d. 

Dir. pav. ugdymui G. Buivydienė, pedagogės I. Gedris, R. Čepienė, A. 
Skunčikienė, L. Marcinkevičiūtė, V. Stašinskienė. 
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16. Rudenėlio šventė „Rudenėlio kraitelė“ 

 

Spalio 2,3 d. Meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė, pedagogės L.Chabenskaja, I. Gedris, 
L.Marcinkevičiūtė, V. Paškevičienė, A. Čeponienė, dir.pav. G. Buivydienė 

17. Edukacinės erdvės vaikų smalsumui ir akyvumui 
skatinti. „Eksperimentų pievelė“. Ypatingiausių 
daržovių rinkimai, būdvardžių vartojimas 

Rugsėjo 30-
spalio 3 d. 

Dir. pav. ugdymui dir pav. G. Buivydienė, grupių auklėtojos, logopedės B. 
Buzienė, V. Šuškevičienė 

19 Eismo savaitė „Saugus vaikas“ Spalio 20-25 d. Dir.pav. G. Buivydienė, A. Skunčikienė, D. Semėnienė, L. Marcinkevičiūtė, V. 
Paškevičienė, A. Čeponienė 

20 Futboliuko turnyras „Draugaujam ir sportuojam“  Lapkričio 17 d.. Pedagogės R. Čepienė, V. Stašinskienė, L. Milaševskienė, dir. pav. ugdymui G. 
Buivydienė 

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

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

22 Advento vakaronė Gruodis Direktorė L. Barataškienė, dir. pav. ugdymui . G. Buivydienė 

23. Šeimos darbelių kalėdinė paroda. Kalėdinis paštas, 
kalėdinių puošmenų „fabrikas“ 

Gruodžio 3 d. Pedagogės A.Draučikaitė, U. Stanevičiūtė, L.Chabensaja, J. Daniliuk, J. Sidabraitė, L. Marcinkevičiūtė, V. 
Paškevičienė 

25. Kalėdų eglės įžiebimas. Miuziklas „Užburtas 
varpelis“ 

Gruodžio 4, 5 d. Meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė, pedagogės L. Girdauskienė, A. 
Skunčikienė, dir.pav. ugdymui G.Buivydienė 

26. Šventų Kalėdų belaukiant Gruodžio 17-18 d. Dir pav. G. Buivydienė, meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė, grupių 
auklėtojos. 
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Dalyvavimas projektinėje veikloje: 

Eil.Nr. Metiniai projektai Atsakingos auklėtojos 

1. Sveikatingumo projektas „Į Sveikatos šalį“ Direktorė L. Bartaškienė, dir.pav. E.Olševskienė, G. Buivydienė, 
pedagogės L. Marcinkevičiūtė, L.Milaševskienė, V.Paškevičienė, L. 
Girdauskienė, L.Ališauskaitė, I. Gedris, R. Čepienė, A. Skunčikienė 

2. Projektas „Futboliukas“, krepšinis ir kitokio fizinio aktyvumo skatinimas 
darželyje 

Pedagogės R. Čepienė, L. Milaševskienė, S. Kubertavičienė, V. 
Stašinskienė, G. Buivydienė 

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

4. Visa Lietuva skaito vaikams Direktorė L. Bartaškienė, grupių auklėtojos, logopedės B. Buzienė, 
V. Šuškevičienė, A. Skunčikienė, dir.pav. G. Buivydienė 

5. Emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių programa „Kimochis“ Direktorė L. Bartaškienė, pedagogės A. Skunčikienė, L. 
Girdauskienė, dir.pav. G. Buivydienė 

6. „Noriu žinoti ką mano tėtis ir mama dirba visą dieną“ Direktorė L. Bartaškienė, dir.pav. E. Olševskienė, G. Buivydienė, 
grupių auklėtojos 

 

 


