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PRITARTA 

Varėnos rajono savivaldybės 

Tarybos 2017 m. kovo  mėn.     d. 

sprendimu Nr.  

 

 

VARĖNOS „ŢILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŢELIO 2016 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

  1. Įstaigos pristatymas: 

 Varėnos „Ţilvičio“ vaikų lopšelis-darţelis – biudţetinė  Varėnos savivaldybės įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (Bendrąją priešmokyklinio ugdymo 

ir ugdymosi programą bei lopšelio-darţelio parengtą ugdymo programą).   

1.1. Kontaktinė informacija:  

Parko g. 6, 65192 Varėna, telefonas (8 310) 52 096, el. paštas   

darţelis.zilvitis@varena.lt.    

1.2. Įstaigos vadovas:  

Lopšeliui-darţeliui vadovauja Aldona Makselienė, 2015 m. geguţės mėn. 

pasitvirtinusi III vadybinę kvalifikacinę kategoriją ir turinti 33 metų vadybinį staţą.  

1.3. Grupės ir ugdytiniai: 

Ugdymo 

programos 

pavadinimas 

Grupių skaičius Ugdytinių skaičius 

2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 

Ikimokyklinio 

ugdymo   

 

6  

(iki 2015-08-31) 

 

 

7  

(iš jų 2 lopšelio 

grupės) 
148 149  

7 

 (nuo 2015-09-01) 

Priešmokyklinio 

ugdymo 
2 2 38 42 

Ugdytinių lankomumas  

Lankymo dienų skaičius per metus 252 

Lopšelio grupių vaikai 

Grupių skaičius 2 

Sąrašinis vaikų skaičius 36 

Lankytų dienų skaičius 4993 

Praleistų dienų skaičius 4138 

Darželio grupių vaikai  

Grupių skaičius 7 

Sąrašinis vaikų skaičius 150 

Lankytų dienų skaičius 21 192 

Praleistų dienų skaičius 14 684 

mailto:dar�elis.zilvitis@varena.lt
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Eil. 

Nr. 
Grupės pavadinimas Vaikų amţius Vaikų skaičius 

1. „Kačiukų“ grupė (lopšelis) 1-3 m. 17 

2. „Zuikučių“ grupė (lopšelis) 1-3 m. 16 

3. „Vyturėlių“ grupė (darţelis) 3-4 m. 24 

4. „Eţiukų“ grupė (darţelis) 3-4 m. 23 

5. „Ţvirbliukų“ grupė (darţelis) 4-5 m. 23 

6. „Drugelių“ grupė (darţelis) 5-6 m. 25 

7. „Pelėdţiukų“ grupė (darţelis) 5-6 m. 21 

8. 
„Gandriukų“ grupė  

(priešmokyklinis ugdymas) 
6-7 m. 21 

9. 
„Bitučių“ grupė 

(priešmokyklinis ugdymas) 
6-7 m. 21 

 

Vaikai į ugdymo įstaigą buvo priimami ištisus metus. Grupės buvo komplektuojamos 

iš to paties amţiaus vaikų, tačiau dėl didelio vaikų skaičiaus, buvo ir išimčių. Grupės jau ne tik 

pilnos, bet ir perpildytos, šitaip paţeidţiame higienos taisykles, nes pagal lopšelio-darţelio projektą 

grupės įrengtos 20-čiai vaikų. Uţklupus kokiai ligai, visuomenės sveikatos centras šią problemą iš 

karto iškelia, nors faktinis lankomumas neviršija 70 proc.  

Mes turime galimybę plėstis ir galime atidaryti dar vieną - dešimtą - grupę, kuri pagal 

projektą talpina 15 vaikų. 

Ugdytiniai ir jų tėveliai patenkinti, jog grupėse sudarytos sąlygos ţaisti, tobulėti, 

ugdytis ir bendrauti. Visur šviesu, švaru, jauku ir saugu. Vaikai dţiaugiasi sporto sale, aktų sale, 

dailės studija, metodiniu kabinetu, kuriame vyksta įvairūs uţsiėmimai, viktorinos, filmukų 

perţiūros, ţaidţiama kompiuteriais. 

2016 m. lopšelio-darţelio bendruomenė veiklos programą sėkmingai įgyvendino per 

strateginį tikslą ugdyti kūrybingą, saugų ir sveiką vaiką modernioje, efektyviai veikiančioje, 

atviroje kaitai aplinkoje. 

Siekėme atsinaujinti, ugdyti kūrybišką, laisvą ir savimi pasitikinčią asmenybę, 

išlaikyti modernios įstaigos statusą, todėl pagrindinis 2016 m. tikslas buvo siekti ugdymo paslaugų 

kokybės, švietimo turinio įvairovės, atveriant daugiau erdvės kiekvieno ugdytinio poreikiams 

ir galimybėms. 

Kūrėme lanksčią paslaugų sistemą, tenkinančią visapusiškus vaiko ir šeimos 

poreikius, siekiant ugdymo paslaugų kokybės. Skatinome įstaigos pedagogus iniciatyviai veiklai, 

tobulėjimui. Kryptingai įgyvendinant įstaigos savitumą ir visavertį ugdymą laiduojančias 

programas, kiekvienam mūsų lopšelį-darţelį lankančiam vaikui buvo sudarytos sąlygos jo 

saviraiškos, meninių gebėjimų ugdymui bei individualių poreikių tenkinimui. Ugdymo kokybės 

siekėme tobulinant vaikų gebėjimų vertinimo modelį bei įstaigos veiklos įsivertinimą. Tobulinome 

bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą įstaigoje, inicijavome tėvų dalyvavimą ugdymo procese 

bei bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.   

1. 4. Ţmogiškieji ištekliai:  

 2016 metams Varėnos rajono savivaldybės taryba patvirtino 35,07 etato.    
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Aptarnaujantis personalas  

Pareigos Darbuotojų skaičius Turimas krūvis 

Auklėtojos padėjėjas 9 9 

Ūkvedys 1 1 

Raštvedys 1 0,5 

Pagalbinis darbininkas 1 1 

Vyr. virėjas 1 1 

Virėjas 2 2    

Valytojas 1 0,75 

Viso  16  15,25 

    
 Pedagogai  

Pareigos Darbuotojų skaičius Turimas krūvis 

Auklėtojas 11 11,14 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 3,18 

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas 1 1 

Ikimokyklinio meninio ugdymo (dailės) 

mokytojas  

1 0,5 

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) 

mokytojas 

1 1 

Logopedas 2 1 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 

Viso 20 18,82 

                Pedagogų kvalifikacinės kategorijos  

Eil. 

Nr. 

Turima kvalifikacinė kategorija Skaičius 

1. Metodininko 5 

2. Vyr. auklėtojo 8 

3. Vyr. mokytojo 3 

4. Auklėtojo 3 

 
Pedagoginį darbą dirbo 19 pedagogų, iš jų 5 specialistai (meninio ugdymo, kūno 

kultūros, dailės, dvi logopedės). Aukštąjį išsilavinimą turi 13 pedagogų, tai sudaro 65 proc. nuo 

bendro lopšelio-darţelio pedagogų skaičiaus. 

Pedagogai – darnus, aukštos kvalifikacijos, nuolat besitobulinantis, dirbantis 

komandoje, teikiantis kokybišką ugdymą kolektyvas, vykdo projektus atliepiančius įstaigos viziją ir 

strateginius planus. 

2016 m. pedagogai kvalifikaciją kėlė 126 valandas. Kvalifikacijos kėlimui buvo skirta  

500 eurų, panaudojome 550 eurų. Dėl padidėjusių seminarų, kursų kainų darbuotojai stengėsi 

tobulėti ne tik mokamuose, bet ir Europos sąjungos finansuojamuose projektuose. 
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1.5. Tikslai ir uţdaviniai  

 2016 metų strateginis tikslas: 

Ugdyti kūrybingą, saugų ir sveiką vaiką modernioje, efektyviai veikiančioje, atviroje 

kaitai aplinkoje. 

 Tikslai: 

 Siekti paslaugų ugdymo kokybės, švietimo turinio įvairovės, atveriant daugiau erdvės 

kiekvieno ugdytinio poreikiams ir galimybėms.  

Uţdaviniai: 

1. Stiprinti sąveiką tarp tėvų (globėjų), siekiant gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę. 

2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 

3. Plėsti informacinių technologijų panaudojimo galimybes. 

Prioritetas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas. 

1.6. Lopšelio-darţelio finansinė ataskaita uţ 2016 metus 

 

Finansiniai šaltiniai 

2015 m. 

tūkst. Eur 

2016 m. 

tūkst. Eur 

Ugdymo programų įgyvendinimui, ugdymo sąlygų uţtikrinimui skirtos lėšos  

Savivaldybės biudţeto lėšos 160,4 177,8 

Mokinio krepšelio lėšos 139,3 169,9 

Biudţetinių įstaigų pajamos 45,3 52,7 

Kitų finansavimo šaltinių lėšos 0,3 1,0 

Valstybės kitos dotacijos  2,4 3,6 

IŠ VISO 345,3 405 

2016 m. paramos iš 2 proc. pajamų mokesčių gavome 1000 eurų (2014 m. – 142,86 

Eur, 2015 m. – 268,17 Eur). Iš privačių rėmėjų gautą 1100 eurų paramą panaudojome būtinų  garso 

priemonių aktų salei (kolonėlių, garsiakalbių, laidų) įsigijimui. 

Bendras biudţeto lėšų įsiskolinimas 2016-01-01 buvo 16 000 eurų (komunalinės 

paslaugos – 5560 Eur, maistas – 8100 Eur, prekės – 2300 Eur). Bendras biudţeto lėšų 

kreditinis įsiskolinimas 2016-12-31 sudarė 12 334,64 Eur (komunalinės paslaugos – 2338,17 

Eur, maistas – 7145,69 Eur, prekės – 625,46 Eur, skalbimo paslaugos – 218,84 Eur, socialinis 

draudimas  – 2002 Eur). Tėvų skolos 2016-12-31 buvo 797,90 eurų.  

Ugdymo kokybės siekti padėjo kryptingai įgyvendinamos įstaigos savitumą ir 

visavertį ugdymą laiduojančios programos: bendroji ikimokyklinio ugdymo programa, bendroji 

priešmokyklinio ugdymo(si) programa, logopedinės veiklos programa, sveikatos stiprinimo 

programa, muzikinio ugdymo programa, grupių ilgalaikiai projektai, individualių gebėjimų ugdymo 

programos. Logopedinė pagalba buvos suteikta 67 vaikams (42 priešmokyklinukams ir 25 

ikimokyklinukams).  

Didelis dėmesys buvo skiriamas ugdymo kokybės tobulinimui, naujų ugdymo 

organizavimo modelių, atitinkančių vaikų ir tėvų poreikius, paieškai ir įgyvendinimui. Buvo 

taikomas etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams (mokytojo knyga), jų pagalba siekėme ugdyti tautinės ir pilietinės savimonės 

pagrindus, sudaryti sąlygas ir padėti kiekvienam mūsų įstaigą lankančiam vaikui, jo šeimos nariams 
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susipaţinti su etninės kultūros pagrindais, lietuvių liaudies kūryba. Ieškojome ugdytiniams 

priimtinų tautos paveldo ir tradicijų perteikimo formų. 

Įstaigos pedagogai siekia, kad etnokultūra taptų vaikų gyvenimo šaltiniu, kuris 

turtintų, dţiugintų, atskleistų vaikų kūrybos ir prigimties galias. Sudarytos visos sąlygos puoselėti 

liaudies tradicijas kuo įvairesniais, vaikui priimtinais būdais ir formomis. Ugdomas poreikis 

domėtis tautos istorija, skiepijamas meilės ir pagarbos Tėvynei jausmas. 

Daug naujų vėjų į įstaigos kultūrinį gyvenimą įnešė naujasis muzikos pedagogas, 

ugdytiniai giliau prisilietė prie klasikinės ir sakralinės muzikos bei dţiazo. Tėvams patinka, kad 

vaikai nuo maţens girdi ir tokią muziką, bando ją išgauti, pagiedoti, analizuoti. 

Vyksta Maţojo Futboliuko tęstinumas. 

Organizuojant individualizuotą, nuoseklų ugdymo procesą, skatinat ugdymo turinio ir 

veiklos darnumą bei vaiko ir ugdytojo sąveiką, kūrybiškumo ugdymą, įstaigos ugdytiniai, 

kūrybingų pedagogų padedami, dalyvavo įstaigos, miesto, apskrities, respublikiniuose konkursuose 

ir pasiekė nemaţai svarių laimėjimų. Vaikai turėjo galimybę priimti savo tautos kultūrą, papročius 

ir tradicijas. Įstaigoje vyko daug renginių bendruomenei. 

Vaikai mokosi pamilti Lietuvą per spalvas, rankdarbius, istoriją, ekskursijas, 

vaidinimus, tautines bei etnines šventes. Vaikų tėveliai įtraukiami į tautinį švietimą, gaudami „namų 

darbelius“ ruošiantis šventėms ir minėjimams. Taip pat skatinami kartu su vaikais praleisti laiką 

ugdymo įstaigoje.  

Ugdydami vaikus siekiame, kad jie augtų orūs, smalsūs, bendraujantys, sveiki, 

kuriantys, sėkmingai besiugdantys. Stengiamės, kad vaikai nepainiotų gėrio su neveiklumu ir blogio 

su aktyvumu. 

 Šventės ir renginiai bendruomenei: 

Eil. 

Nr.  

Renginio 

pavadinimas    
Atsakingi pedagogai  Ugdomoji reikšmė vaikui  

1. Sausio 13-oji. 

Neįmanoma 

pamiršti 

L. Alubauskienė,          

L. Čenienė 

Mūsų  kolektyvas Sausio 13-osios įvykius 

paminėjome ţvakučių liepsnelėmis lauke ir 

grupėse.  Ypatingai svarbu vaikams paaiškinti 

tikrąją tokių dienų kaip Sausio 13-osios, Vasario 

16-osios bei Kovo 11-osios reikšmę Lietuvos 

valstybei ir šiandieniniam šalies gyvenimui. 
Kuomet toks dėmesys bus  skiriamas istorinės 

atminties gilinimui, tikėtina, kad ateityje išaugs 

daug savimi pasitikinčių, gimtąją šalį mylinčių bei 

ją apginti pasirengusių piliečių. 

2.  Pakvipo Uţgavėnių 

blynais    

B. Verbienė,               

A.  Uţdavinienė,        

N. Bakula    

Skatinome ugdytinius intuityviai suvokti 

tradicinių kaukių prasmę, įgyti jų veiksmo 

nuovoką, mėginti išreikšti ryškius jos bruoţus, 

siekti noro veikti – judėjimu, garsu, ugnimi 

išvaryti ţiemą, paţadinti ţemę.     

3. Būkime išdidūs, 

pasitikdami 

Vasario 16-ąją 

L. Alubauskienė,   

M. Maslauskienė,   

N. Bakula 

Nepriklausomybės dieną įstaigoje paminėjome 

itin pakiliai ir garbingai. Prisiminėme kokioje 

šalyje gyvename, kas yra mūsų sostinė, kokią 

vėliavą turime – susiejome jos spalvas su gamta. 

Savo rankose laikydami trispalves sugiedojome 

Lietuvos himną.   
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4. Sveikatos diena   G. Barysas    Organizavome sporto šventę, kurios tikslas – 

palaikyti ir ţadinti vaikų judėjimo poreikį, skatinti 

fizinį aktyvumą, padėti paţinti savo kūną ir fizines 

galimybes, išreikšti save judesiu.  

5. Pasitinkant Kovo-

11-ąją  

I.Navickienė,         

V. Kvaraciejienė  

Švęsdami Kovo 11-ąją, prisimename tikrąsias 

vertybes – laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, 

Tėvynės meilę.   

6. „Apkabinkime 

Ţemę kartu“  

I.Navickienė,         

V. Kvaraciejienė  

Prisiminėme, kokią prasmę turi Ţemės dienos 

minėjimas, kodėl reikia saugoti Ţemę, taiką, 

vienas kitą.   

7. „Rid rid rid 

margutį...“ 

J. Gudaitienė,         

S. Kierienė 

Vaikams pasakojame apie šią dieną išraiškingai, 

tarsi sekdamos pasaką, jiems suprantama kalba. 

Papasakojame maţiesiems ir apie didįjį 

ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį bei Velykų 

sekmadienį. Tai puiki progai supaţindinti su 

margučių spalvų ir raštų reikšmėmis.   

8.  „Pasakų skrynelę 

atvėrus“ 

M.Maslauskienė,   

A. Pūtienė 
Pasakos yra vaiko pradţiamokslis.   

Akcentuojama tai, kas labai svarbu ţmonių 

tarpusavio santykiuose. Veikėjų elgesiu 

atskleidţiamas pamokymas. Tame pamokyme 

glūdi visa pasakos jėga. Pasakos dinamizmas, 

naivumas, vaizdingumas yra tie stimulai, kurie 

suţavi vaiką.  

9. Projektas „Garsas 

pykšt, garsas pokšt, 

garsas keberiokšt“  

N. Bakula  Meninio ugdymo pedagogas ikimokyklinėje 

įstaigoje glaudţiai bendradarbiauja su 

auklėtojomis, tėveliais, aptarnaujančiu personalu,  

nuoširdţiai nori pasiekti gerų vaiko muzikinio 

ugdymo rezultatų.  Ikimokyklinio amţiaus vaiko 

emocinis jautrumas yra esminė prielaida muzikos 

suvokimui ugdyti gana ankstyvame amţiuje, kada 

lengviau ją suprasti, emocionaliai išgyventi. 

Muzikos poveikiu ugdomas nuoširdumas, 

jautrumas, taurumas, groţio siekimas.     

10. „Joris raktais jau 

ţvangina“ 

I. Romaškienė, 

D.Petrulevičienė  

Vaikams patrauklia forma pristatyti lietuvių 

liaudies „Jurginių“ šventės papročiai ir tradicijos, 

uţmegzti ir palaikomi kultūriniai santykiai su 

ikimokyklinių įstaigų bendruomenėmis. Įtvirtintos 

vaikų ţinios apie naminių gyvulių gyvenseną ir jų 

santykį su ţmogumi, kuriama aplinką vaiko 

paţintiniam etnokultūriniam ugdymui.   

11. Vaikų  gynimo 

diena 

J. Gudaitienė,          

I. Romaškienė  

…aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas… aš 

turiu teisę gyventi su savo mama ir tėveliu… kai 

aš sergu, man turi būti suteikta medicinos 

pagalba… aš turiu teisę lankyti darţelį ir 

mokyklą… niekam nevalia manęs mušti… visi 

vaikai yra svarbūs… aš turiu teisę sakyti tai, ką 

galvoju… aš turiu teisę ţaisti…   
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12. „Sveiki sugrįţę į 

darţelį“  

A. Uţdavinienė,              

M. Maslauskienė,        

R. Karsokienė,             

I.  Romaškienė  

Saulėtą rugsėjo 1-osios rytą vaikučiai, nešini 

rudeninėmis gėlytėmis, rinkosi į mūsų darţelio 

grupes. Takeliai pasipuošė įvairiaspalviais vaikų 

piešinėliais. Šventė nesibaigė ir sugrįţus į grupes. 

Auklėtojos vaikams buvo paruošusios daugybę 

siurprizų.     

13. Saugaus eismo 

mėnuo 

I.Navickienė,              

V. Kvaraciejienė 

Tikslas - išmokyti maţuosius eismo dalyvius 

saugaus elgesio gatvėse ir keliuose, paţinti kelio 

ţenklus, ugdyti savisaugos jausmą, skatinti, kad 

vaikai būtų drausmingi, atsargūs, atidūs. 

14. Mokytojo dienos 

šventė 

I. Romaškienė,           

D. Petrulevičienė,        

L .Alubauskienė  

Tikslas-mokyti švęsti šventes, skiepyti pagarbą, 

meilę, dėkingumą, mandagumą.   

15. Eina rudenėlis 

takučiu 

B. Verbienė,               

A. Pūtienė 

Turtinamos ţinias apie rudenį, jo gėrybes. 

Skiepijama sveika gyvensena. Ugdomas 

draugiškumas, kūrybiškumas, aktyvumas, meilė 

gamtai, pagarba duonai. Mokoma kultūringo 

elgesio. Vaikai skatinami valgyti daugiau 

darţovių, vaisių, uogų. 

16. Pasaulinė muzikos 

diena  

N. Bakula Mokyti klausyti ir suprasti muziką, pakelti 

nuotaiką, suţadinti vaizduotę.ssssssssssssss  

17. Oţio diena  M.Maslauskienė,        

A. Pūtienė  

Suţinojo ir praplėtė ţinias apie oţio dienos 

šventės reikšmę, papročius, tradicijas, smagiai 

praleido laiką. aaaaaaaaaaaaaaaaaa 

18. Atvaţiavo Kalėda Grupių auklėtojai Visi patyrė daug dţiaugsmo, gerų emocijų. 

19. Projektinė veikla 

„Paţinkime 

instrumentus“ 

N. Bakula  Pagrindinis tikslas – grupės bendravimas ir 

komunikacija. Muzika – universali kalba. Vaikai 

muzikuodami, ţaisdami įvairiais garsais visų 

pirma mokosi klausyti, išgirsti ir atpaţinti, 

identifikuoti skirtingus garsus.   

20. Tarpgrupinės 

varţybos 

D. Mikaliūkštienė, 

G.Barysas 

Judėjimas skatinamas ir turtinamas, suderinant 

palankias sąlygas pačiam atrasti ir kurti naujus 

veiksmus, jų derinius, išmokti naujų, efektyvių 

judėjimo ir veikimo būdų, patirti naujų įspūdţių, 

judėjimo dţiaugsmą. 

21. Edukacinės 

aplinkos kūrimas 

L.Čenienė Lopšelis-darţelis yra ne tik darbo vieta - tai 

antrieji namai. Kad ugdymo ir ugdymosi procesas 

vyktų sėkmingai, ugdytiniai lopšelyje-darţelyje 

turi jausti komfortą. Tam didţiulę įtaką turi 

lopšelio-darţelio aplinka, kuri turi sukurti tokį 

mikroklimatą, kad  įstaigos bendruomenė galėtų 

jaustis saugiais, sveikais ir pilnaverčiais 

ţmonėmis.   
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22. Tarpgrupinės 

„Futboliuko“ 

varţybos   

A.Uţdavinienė, 

J.Gudaitienė 

Projekto pagrindinis tikslas – naudojant ţaidimus, 

„smagaus futbolo ţaidimo koncepciją“, suteikti 

vertingos ir praturtinančios ţaidimo patirties, 

kartu populiarinant futbolą, pritraukiant vaikus, 

ugdant įvairius jų talentus.   

Ugdyti vaikų talentus, derinti pasitikėjimą savimi 

su būtinybe paisyti taisyklių.  

  

 

Dalyvavome programų kūrime ir  jas sėkmingai įgyvendinome: 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Programos  

vadovas 
Ugdomoji reikšmė 

1. Varėnos rajono savivaldybės 

kūno kultūros ir sporto remiama 

programa „Futboliukas – mūsų 

draugas“ 

100 eurų  

A.Uţdavinienė  Tęstinis Lietuvos futbolo 

federacijos ilgalaikės vaikų 

masinio futbolo vystymo 

programos „Sugrąţinkime vaikus į 

stadionus“ projektas „Futboliukas“. 

5-asis „Futboliuko“ gimtadienis 

vyko mūsų įstaigoje.   

2. Varėnos rajono savivaldybės 

aplinkosauginio švietimo 

projektas ,,Sėklą sodinu – 

medelį auginu“ 

300 eurų 

R. Karsokienė ,,Gandriukų“ priešmokyklinio ugdymo 

grupė įgyvendino aplinkosaugos 

projektą keliais etapais: I -lankstinukų 

apie gamtą darymas ir platinimas. II - 

akcija „Neliūdėk, medeli“ ( inkilėlių 

kėlimas lopšelio-darţelio teritorijoje). 

III - išvykos į Varėnos viešąją 

biblioteką, miesto parką ir Varėnos 

miškų urėdiją. IV - išvykos į Varėnos 

priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, 

Dzūkijos nacionalinį parką ir Čepkelių 

rezervatą. V -  Viktorinos, konkursai. 

Tiriamieji darbai aplinkoje skatina 

ugdytinius būti išradingais, aktyviais, 

pastabiais ugdymo proceso dalyviais.  

3. Varėnos rajono savivaldybės 

švietimo remiama programa 

„Mano rankelės siekia knygelės“ 

80 eurų  

I.Romaškienė 

I. D. Petrulevičienė 

Tęstinė programa. Ugdytiniai 

artimiau susipaţino su knygų 

pasauliu, jų gyvenamąją vieta-

biblioteka. Skatinamas vaikų 

poreikis skaityti knygas, tyrinėti, 

paţinti ir atrasti, kad skaitymas 

teikia ţinių bei malonumą.  

 Nuo 2011 m. dalyvaujame Europos Sąjungos paramos programoje „Pienas 

vaikams“, nuo 2012 m.  –  programoje „Vaisiai jums“. 
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 Dalyvavome įvairiuose skelbtuose respublikiniuose konkursuose bei 

rajoniniuose renginiuose: 

Konkursai Atsakingi  Rezultatas  

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“  

L. Alubauskienė,        

R. Karsokienė  

Tarptautinės komisijos nacių ir 

sovietinių okupacinių reţimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

padėkos raštas.  

„Maţųjų olimpiada“ I.Romaškienė,  

G.Barysas 

Rajoniniame ture dalyvavo  

„Bitučių“ grupės priešmokyklinukai. 

„Mes rūšiuojame“ Bendruomenė Tęstinis projektas. Projekto metu 

sukauptus prizus išmainėme į 

knygas. 

„ Sveikuolių sveikuoliai“ R.Karsokienė, 

I.Romaškienė 

I vietą rajoniniame ture uţėmė   

„Gandriukų“ grupės 

priešmokyklinukai. Respublikinio 

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II 

etape Kėdainiuose uţimta  III vieta. 

Kėdainių rajono savivaldybės 

diplomas. 

„Giesmių giesmelė - 2016“ „Viešpatie 

paliesk, mano širdį keisk" 

N. Bakula Konkursas Kauno VDU „Rasos" 

gimnazijoje „Giesmių giesmelė - 

2016" „Viešpatie paliesk, mano širdį 

keisk", kuriame pasirodė  mūsų 

jaunieji giedorėliai. VDU „Rasos“ 

gimnazijos direktoriaus padėka.  

„Vaikų velykėlės 2016“ L. Alubauskienė, R. 

Karsokienė 

 „Gandriukų“ grupės ugdytiniai 

dalyvavo „Vaikų Velykėlės 2016“ 

respublikiniame konkurse, kurį 

organizavo „Naisių vasara“. 

Pedagogės, kartu su ugdytiniais 

paruošė ir papuošė Didţiojo 

margučio muliaţą (2 m. aukštis, 1 m. 

plotis).  

Vilniaus etninės kultūros centras S. Kierienė,               

L. Alubauskienė,      

R. Karsokienė  

Padėka uţ vaikų paruošimą piešinių 

konkursui „Mano svajonių puodelis“. 

„Atverkim pasakai duris“. Svečiuose 

Vilniaus lopšelio-darţelio „Ţiedas“ 

pedagogai 

 

Vilniaus lopšelio-

darţelio „Ţiedas“ 

pedagogai,  mūsų 

įstaigos bendruomenė 

Šventės rengėjai – Bobutė ir 

Dziedukas surengė vaikams 

įspūdingą kelionę į pasakų šalį. 

,,Eţiukų“, ,,Pelėdţiukų“, ,,Ţvirbliukų“, 

,,Drugelių“, ,,Gandriukų“ ir ,,Bitučių“ 

grupių ugdytiniai vaidino pasakėles, o 

balandţio 13 d. apsilankė pedagogės iš 

Vilniaus l-d ,,Ţiedas“. Jos parodė  

spektaklį ,,Coliukė“. Vilniaus l-d 

„Ţiedas“ direktoriaus padėka.  
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Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas 

,,Lakštingala“ piešinių konkursas 

„Mano šeimos nariai“ 

R. Karsokienė,           

J. Gudaitienė,            

L. Čenienė 

 I-ąją vietą laimėjo ,,Gandriukų“ 

priešmokyklinės ugdymo grupės 

ugdytinis Armandas Kanauka (6-7 

metų grupėje). II-ąją vietą 

,,Vyturėlių“ grupės ugdytinė Elena 

Sinkevičiūtė (4-5 metų grupėje).  

Klasikinės muzikos festivalis 

„Klausome, grojame, ţaidţiame ir 

šokame klasiką“ Vilniaus lopšelyje-

darţelyje „Ţiedas"   

N. Bakula Vaikai grojo, šoko, vaidino skambant 

klasikinei muzikai. Vėliau dalyvavo 

Evelinos Sašenko,  muz. vadovo 

Nerijaus Bakulos ir Vilniaus Šv. 

Kristoforo kamerinio orkestro 

repeticijoje. Vilniaus lopšelio-

darţelio „Ţiedas“ direktoriaus 

padėka. 

Gerosios patirties sklaida rajono mastu: 

Renginiai  Atsakingi  Ugdomoji reikšmė 

„Mano draugas- Futboliukas“.  

5-asis „ Futboliuko“ 

gimtadienis Varėnos „Ţilvičio“ 

vaikų lopšelyje-darţelyje. 

A.Uţdavinienė, 

L.Alubauskienė,                     

D. Petrulevičienė  

Skatino rajono ikimokyklinių 

įstaigų ( ir priešmokyklinių 

grupių) tarpusavio 

bendradarbiavimą, pasidalinimą 

gerąją patirtimi, patirti teigiamas 

emocijas, skatinančias 

draugiškumą, atidumą greta 

esančiam ţaidėjui. LFF padėka  

I-asis šeimyninio muzikavimo 

festivalis Varėnos „Ţilvičio“ 

vaikų lopšelyje-darţelyje“ 

N. Bakula,            

Bendruomenė 

Geguţės 15-ąją – Šeimos dieną 

Varėnos rajono ikimokyklinių 

įstaigų vaikai ir jų šeimos 

susirinko pamuzikuoti. Dalyviai  

buvo labai drąsūs, kūrybingi ir 

padovanojo visiems nuostabių 

akimirkų. Močiučių duetai su 

anūkais atliekant liaudies dainas 

acapella prikaustė net ir pačių 

maţiausių dėmesį  

Talentų šou „Vakaro ţvaigţdės 

2016“  

N. Bakula,                               

L. Čenienė,                              

L. Alubauskienė,                     

R. Karsokienė 

 2016-04-22 Varėnos kultūros 

centre vyko IX-asis talentų šou 

„Vakaro ţvaigţdės – 2016“. 

,,Gandriukų“ priešmokyklinės 

ugdymo grupės ugdytinė Ieva 

Brazauskaitė pasekė lietuvių 

liaudies  pasaką ,,Auksinis 
kiaušinis. I laipsnio diplomas  

Projektas „Garsas pykšt, garsas 

pokšt, garsas keberiokšt“ 

Pristatymas rajono 

ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams  

N. Bakula 

 

 

Šį projektą sudaro trys etapai: I 

etapas. Išvyka į Varėnos "Ąţuolo" 

gimnaziją. Fizikos mokytojas R. 

Balcevičius vaikams pasakojo 

apie garsą, jo bangas, vaikai 

suţinojo apie didelio garso ţalą 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1184059881612545.1073741928.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1164475336904333.1073741918.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/ricardas.balcevicius
https://www.facebook.com/ricardas.balcevicius
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ausim, klausėsi gyvūnų balsų ir 

spėjo kokie tai gyvūnai. Atliko 

garso išgavimo bandymus, kalbėjo 

į mikrofoną. Patyrė daug dţiugių 

akimirkų. II etapas. Išvyka į 

Varėnos kino ir parodų salės II-

ame aukšte esančią įrašų studiją. 

Visos grupės įrašė po vieną 

bendrą dainą. III etapas. 

Baigiamasis  projekto aptarimas  

J.Čiurlionytės menų mokykloje. 

„Muzikiniai pavakariai“. 

Devizas. „Nepraeik pro šalį“ 

N. Bakula,             

Bendruomenė 

Kiekvieną ketvirtadienį Varėnoje 

buvo rengiami muzikiniai 

pavakariai. Visų grupių vaikučiai 

dainavo daineles, tėveliai klausė, 

kai kurie aktyviai dalyvavo. 

„Motinos diena“ N. Bakula   Varėnos Šv. arkangelo Mykolo 

parapijos baţnyčioje po Mišių uţ 

Mamytes, dvi giesmeles pagiedojo 

mūsų jaunieji giesmininkai. 

Klebonas Justinas Aleknavičius 

visiems padovanojo po angeliuką 
Mykolą.   

Rajoninė viktorina 

,,Gudruoliai”, skirta 

priešmokyklinio amţiaus 

vaikams  Matuizų pagrindinėje 

mokykloje 

L. Alubauskienė,                       

R. Karsokienė,                           

D. Petrulevičienė,                      

I. Romaškienė 

Dalyvavo ,,Gandriukų” ir 

,,Bitučių“ komandos.  Daugiausia 

taškų surinko ,,Bitučių” komanda,  

,,Gandriukai” atsiliko tik vienu 

taškeliu. Visi buvo apdovanoti 

prizais ir saldainiais (uţ kiekvieną 

pelnytą tašką buvo skiriamas 

saldainis), o priešmokyklinio 

ugdymo pedagogėms įteikti 

padėkos raštai. 

„Šaltinėlio“ kiemeliai“ 

„Šaltinėlio“ pradinėje 

mokykloje  

 

L. Alubauskienė,                               

R. Karsokienė,                          

D. Petrulevičienė,                         

I. Romaškienė 

 Šventėje dalyvavo lopšelio-

darţelio priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai. Mokyklos kieme buvo 

įrengti kiemeliai, kuriuose mūsų 

vaikučiai ţaidė ţaidimus, 

dalyvavo estafetėse, varţybose. 

Projektas „Sveiki mano 

dantukai“ 

L. Alubauskienė,                               

R. Karsokienė,                          

D. Petrulevičienė,                         

I. Romaškienė 

Dalyvavo ,,Gandriukų ir „Bitučių,,  

priešmokyklinio ugdymo grupės. 

Vaikai buvo supaţindinti su 

dantuko sandara, tinkamos burnos 

higienos svarba, tinkamos mitybos 

įtaką dantų vystymuisi. Praktinių 

mokymų metu vaikai mokėsi 

taisyklingai valyti dantukus, 

apsilankė  odontologės J. 

Budėnienės kabinete. 
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Varėnos socialinių paslaugų 

centras   

 

L. Alubauskienė,                               

R. Karsokienė,                          

D. Petrulevičienė                        

„Gandriukų" priešmokyklinė 

ugdymo grupė dalyvavo Šeimos 

šventėje,   kurią organizavo 

Varėnos socialinių paslaugų 

centras.  

Ugdyme svarbų vaidmenį vaidina ir edukacinės kelionės bei išvykos. 2016 m. 

vykome:  

Į Dzūkijos nacionalinį parką;  

Į Marcinkonių etnografinį muziejų; 

Į Druskininkų vandens parką; 

Į Varėnos viešąją biblioteką;   

Į A. Masteikienės odontologijos kabinetą; 

Į Vilniaus geleţinkelio muziejų; 

Į Valdovų rūmus; 

Į Linos ir Egidijaus Černiauskų sodybą; 

Į  Varėnos socialinių paslaugų centrą; 

Į Varėnos priešgaisrinio gelbėjimo tarnybą; 

Į Varėnos kultūros centrą;  

Į  Varėnos „Ąţuolo“ gimnaziją;  

Į Varėnos „Šaltinėlio“ pradinę mokyklą ir  t. t.    

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais turėjo įtakos įgyvendinant numatytus 

tikslus bei uţdavinius. Bendradarbiaujame su Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšeliu-darţeliu, Senosios 

Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darţeliu, Vilniaus „Ţiedo“ vaikų lopšeliu-darţeliu, Varėnos 

„Šaltinėlio“ pradine mokykla, Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos centru,  Varėnos 

viešosios bibliotekos vaikų skyriumi, Varėnos švietimo centru,  Lietuvos futbolo federacija.  

Įstaigoje vyko materialinės bazės pokyčiai. Buvo turtinamos ugdomosios erdvės, 

skirtos vaikų ţaidimų, paţinimo, sveikatos kompetencijų ugdymui. Iš mokinio krepšelio ir tėvų 

įnašų įsigijome: 

Didaktinių priemonių ugdomajai veiklai, ţaislų, ţaidimų uţ 2340 Eur; 

Vaikiškų kėdučių ir staliukų, lentynų ţaislams  – 2152 Eur; 

Kanceliarinių prekių bei biuro reikmenų – 1600 Eur; 

Spaudinių, lavinamųjų plakatų, knygelių – 1740 Eur.  

Manome, kad esame šiuolaikinė besimokanti, atvira pokyčiams įstaiga, kuri per 

daugelį metų yra sukūrusi ne tik saugią, bet ir jauką aplinką. Kiekvieno, uţėjusio į įstaigą akį 

pamalonina švara, jaukumas, stendai. Informacija apie ugdymo įstaigą talpinama interneto 

svetainėje, Facebook socialiniame tinkle. 

Aš, kaip įstaigos vadovas, 2016 metais laidavau valstybės ir savivaldybės švietimo 

politikos įgyvendinimą, gyventojų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymo 

poreikių tenkinimą, demokratiškai vadovavau įstaigos bendruomenei. Kiek galėdama uţtikrinau, 

kad įstaigoje būtų saugu, jauku, kad būtų patenkinti ugdytinių poreikiai ugdytis, judėti, maitintis, 

bendrauti ir bendradarbiauti. 
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Kas neturi problemų? Apgailėtina lopšelio-darţelio tvoros būsena, įvaţiavimo į 

įstaigos aikštelė ir grupių lauko aikštynų takelių danga, lauko ţaidimų aikštelių įrengimų 

skurdumas.  

2016 m. lauko aikšteles praturtinome priemonėmis uţ 3200 eurų. 3000 eurų buvo 

skirta būtent šiam tikslui, tačiau galėjome nupirkti tik du įrenginius ţaidimų aikštelėms. Darţelio 

tarybos iniciatyva buvo asmeniškai kreiptasi į kiekvieno ugdytinio tėvelius su prašymu skirti 2 proc. 

pajamų mokesčio lopšelio-darţelio kiemo ţaidimų aikštelių praturtinimui. Paramos gavome 

1001,22 Eur. Šios lėšos dar nepanaudotos. Dalyvaujame savivaldybės projekte Nr. LT-PL-1R-081 

„Būk aktyvus – būk sveikas“ ir turime vilties, lauko aikštelių įrangai gauti 30 000 eurų. Taip viena 

pagrindinių problemų būtų galutinai išspręsta.  

Tikime, kad net maţiausi darbai gali lemti didelius pasikeitimus. Bendradarbiaudami, 

kurdami šiltus, pasitikėjimui ir pagarba grįstus tarpusavio santykius, pasieksime pačių geriausių 

rezultatų ir dţiaugsimės įstaiga, kurioje yra ir bus gera kiekvienam. 

Tėvai tikisi, kad mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vaikai išmoks bendrauti, 

bendradarbiauti, bus uţtikrintas jų sėkmingas vystymasis ir pasirengimas pradinei mokyklai. 

Mes esame pasiruošę ir pajėgūs patenkinti tėvų lūkesčius. 

 

 

Direktorė     Aldona Makselienė  
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