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PRITARTA 

Varėnos rajono savivaldybės 

Tarybos 2018 m. kovo  mėn. 27  d. 

sprendimu Nr.  

 

 

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

   

1. Įstaigos pristatymas: 

 Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis – biudžetinė Varėnos rajono savivaldybės 

įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programą bei lopšelio-darželio parengtą ikimokyklinio ugdymo programą).   

1.1. Kontaktinė informacija:  

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

darželis.zilvitis@varena.lt.    

1.2. Įstaigos vadovas:  

Lopšeliui-darželiui vadovauja Aldona Makselienė, 2015 m. gegužės mėn. 

pasitvirtinusi III vadybinę kvalifikacinę kategoriją ir turinti 36 metų vadybinį stažą.  

1.3. Grupės ir ugdytiniai: 

Ugdymo 

programos 

pavadinimas 

Grupių skaičius Ugdytinių skaičius 

2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2015-2016 m. m 2016-2017 m. m. 

Ikimokyklinio 

ugdymo   
7 

(iš jų 2 lopšelio 

grupės) 

8 

(iš jų 2 lopšelio 

grupės) 
149 154 

Priešmokyklinio 

ugdymo 
2 2 42 37 

Ugdytinių lankomumas  

Lankymo dienų skaičius per metus 252 

Lopšelio grupių vaikai 

Grupių skaičius 2 

Sąrašinis vaikų skaičius 38 

Lankytų dienų skaičius 5096 

Praleistų dienų skaičius 4563 

Darželio grupių vaikai  

Grupių skaičius 8 

Sąrašinis vaikų skaičius 154 

Lankytų dienų skaičius 22 241 

Praleistų dienų skaičius 16 616  
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Lopšelio-darželio grupės: 

Eil. 

Nr. 
Grupės pavadinimas Vaikų amžius Vaikų skaičius 

1.  „Kačiukų“ grupė (lopšelis) 1-3 m. 18 

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

3.  „Boružėlių“ grupė (darželis) 3-4 m. 15 

4.  „Žvirbliukų“ grupė (darželis) 3-4 m. 19 

5.  „Drugelių“ grupė (darželis) 4-5 m. 23 

6.  „Pelėdžiukų“ grupė (darželis) 4-5 m. 21 

7.  „Vyturėlių“ grupė (darželis) 5-6 m. 20 

8.  „Ežiukų“ grupė (darželis) 5-6 m. 20 

9.  
„Gandriukų“ grupė  

(priešmokyklinis ugdymas) 
6-7 m. 19 

10.  
„Bitučių“ grupė 

(priešmokyklinis ugdymas) 
6-7 m. 18 

 

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

iš to paties amžiaus vaikų. 

1. 4. Žmogiškieji ištekliai:  

 2017 metams Varėnos rajono savivaldybės taryba ugdymo įstaigai patvirtino 37,66 

etato.    

 Pedagogai  

Pareigos Darbuotojų 

skaičius 

Turimas krūvis 

Auklėtojas 13 12,73 

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 22 20,41 

                Pedagogų kvalifikacinės kategorijos  

Eil. 

Nr. 

Turima kvalifikacinė kategorija Skaičius 

1. Metodininko 5 

2. Vyr. auklėtojo 8 

3. Vyr. mokytojo 4 

4. Auklėtojo 5 

Pedagogams priskiriama ypatinga atsakomybė – ugdyti jaunąją kartą, padėti tvirtus 

pamatus mažojo žmogaus tvirtos asmenybės formavimuisi. Ir sėkmę čia didžiule dalimi lemia 
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pedagogo asmenybė, todėl mūsų pedagogai domisi naujais ugdymo metodais ir formomis, savo 

asmenybės harmonija, ieško savojo AŠ, ieško būdų kaip neperdegti, kaip puoselėti savo savigarbą ir 

išsaugoti savąsias ribas, ugdyti savo asmenybę.  

Įstaigoje sudarytos visos galimybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Dirba didelę 

darbo patirtį ir aukštą kompetenciją turintys pedagogai. 2017 m. pedagogai ir vadovai kryptingai ir 

nuosekliai tobulino kvalifikaciją. Kvalifikaciniuose renginiuose dalyvauta 38 dienas arba 226 

valandas. Iš jų vadovai – 12 dienų arba 72 valandas.  

Aptarnaujantis personalas  

Pareigos Darbuotojų skaičius Turimas krūvis 

Auklėtojos padėjėjas 10 10 

Ūkvedys 1 1 

Raštvedys 1 0,5 

Pagalbinis darbininkas 1 1 

Vyr. virėjas 1 1 

Virėjas 2 2    

Valytojas 1 0,75 

Viso  17 16,25 

1.5. Lopšelio-darželio finansinė ataskaita už 2017 metus 

 

Finansiniai šaltiniai 

2016 m. 

tūkst. Eur 

2017 m. 

tūkst. Eur 

Ugdymo programų įgyvendinimui, ugdymo sąlygų užtikrinimui skirtos lėšos  

Savivaldybės biudžeto lėšos 177,8 185,4 

Mokinio krepšelio lėšos 169,9 175 

Biudžetinių įstaigų pajamos 52,7 54,2 

Kitų finansavimo šaltinių lėšos 1,0 3,9 

Valstybės kitos dotacijos  3,6 15,3 

IŠ VISO 405 434 

2017 m. paramos iš 2 proc. pajamų mokesčių gavome 1280 eurų (2014 m. – 142,86 

Eur, 2015 m. – 268,17 Eur, 2016 m. 1000 Eur). Už gautas lėšas planuojame įsigyti smėlio dėžes 

darželio kiemui. Praeitais metais nusipirkome penkis spyruokliukus. 

 Dalyvaudami Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte 

„Būk aktyvus – būk sveikas“, išsprendėme ilgametę skurdaus įstaigos kiemo problemą. Vaikų 

džiaugsmui kieme įrengti įdomūs, funkcionalūs įrenginiai, žaidimų aikštelės už 30 000 eurų.  

Darželio sporto salę praturtinome vidaus sportiniu inventorium už 3 000 eurų. 

 Per 2017 metus įsigijome:  

 Ūkinio inventoriaus už 1190 eurų; 

 Valymo priemonių – už 937 eurus; 

 Higienos prekių – už 345 eurus; 

 Patalynės – už 200 eurų; 

 Kanceliarinių prekių  - už 2363 eurus; 

 Virtuvės įrangos – už 345 eurus; 
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 Ugdymo priemonių – už 2176 eurus; 

 Spaudinių – už 1635 eurus; 

 Baldų – už 5400 eurų; 

 IKT -  už 4520 eurų; 

 Lauko žaidimų įrenginių (spyruokliukai) – už 1000 eurų. 

Metus baigėme turėdami kreditorinių įsiskolinimų. 2017 m. darbo užmokesčiui 

gavome 8,5 tūkst. eurų mažiau biudžeto lėšų negu planavome. Nuo 2017-09-01 atidarėme naują 

grupę. Auklėtojo padėjėjo etatui keturiems mėnesiams papildomai prireikė 1,6 tūkst. eurų.  

Nuo 2017-02-01 įsigaliojus Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymui, C lygio pareigybės darbuotojams buvo nustatytas minimalus darbo 

užmokesčio koeficientas 3,07. Tam papildomai prireikė 1,1 tūkst. eurų.  

Visa tai sudarė 11,2 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir 3,4 tūkst. eurų socialinio 

draudimo įmokų skolą.  Valstybiniam socialiniam draudimui likome skolingi 1306,72 Eur. 

Kreditorinio įsiskolinimo už prekes turime 2086,88 Eur. Vadovaujantis Varėnos 

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-692 „Dėl Varėnos 

rajono savivaldybės įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio 

ugdymo grupių skaičiaus 2017–2018 mokslo metams patvirtinimo“, nuo šių metų rugsėjo 1 d. 

atidarėme naują, dešimtą, grupę. Neatidėliojant reikėjo sudaryti vaikams geras, higienos 

reikalavimus atitinkančias, gyvenimo ir ugdymo(si) sąlygas, todėl įsigijome tam reikalingų 

prekių: staliukų, kėdučių (už 547,17 eurų), sieninių lovyčių su čiužinukais (už 1250 eurų), 

nestandartinių baldelių, t.y. lentynų tarp lovų žaislams sudėti, komodas vaikų kanceliarinėms 

priemonėms sudėti (už 389,62 eurus) ir ūkinių prekių: lėkščių, šaukštų, šakučių, puodelių, 

dubenėlių, puodų ir kibirų maistui iš virtuvės nešioti, kibirų atliekoms, muilinių, šiukšliadėžių, 

du kilimus (už 400 eurų). Prieš atidarant grupę prašėme lėšų, tačiau negavome. 

Į 2017 m. persikėlė 2338,17 eurų skola už komunalines paslaugas: 259,11 eurų 

UAB „Varėnos vandenys“, 1828,73 eurų – UAB „Varėnos šiluma“, 92,26 – UAB „Energijos 

tiekimas“. Skolą reikėjo sumokėti iš naujo biudžeto. 

Praeitais metais anksti prasidėjo šildymas. Dienos tamsios, apniukusios, drėgnos.  

Lopšelio-darželio pastatas yra parke, šviesą užstoja medžiai, todėl reikėjo daugiau dirbtinės 

šviesos. Koridoriuose, kuriais ugdytiniai eina į sales, langų nėra, todėl dėl vaikų saugumo nuolat 

įjungta šviesa.  

Daugiau negu 2016 m. išleidome skalbimo paslaugoms. Padidėjo vaikų skaičius, 

patalynę keičiame vadovaujantis higienos normomis pagal grafiką kas 10 dienų. Po pietų miego 

kasdien reikia keisti nemažai patalynės komplektų, reikalui esant keičiama susirgusių vaikų 

patalynė.  

Žymiai pabrango komunalinių atliekų išvežimas.  

Kadangi įstaigoje veikla vykdoma 12 mėn. per metus, sutaupyti lėšų atsiradusioms 

papildomoms išlaidoms neturėjome galimybės. 

Liko skolos: 

UAB „Imlitex“ –166,16 Eur; 

UAB „Varėnos vandenys“ – 715,15 Eur; 

UAB „Varėnos šiluma“ – 1649,76 Eur; 

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ – 215,98 Eur; 

AB „ESO“ – 175,96 Eur; 
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Viso 2923, 01 Eur. Tai gruodžio mėnesio priskaičiavimai, kurie apmokamos sausio 

mėnesį. 

Už maistą likome skolingi 5829,43 Eur. Didesnė skolos dalis buvo padengta šių 

metų sausio mėn., nes tėvai už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje moka už praėjusį mėnesį. Tai 

2017 m. gruodžio mėn. įsiskolinimai.  

Bendra įstaigos skola – 12 394,91 Eur.   

2. Lopšelio-darželio veikla 

2.1. Tikslai ir uždaviniai         

Įgyvendinant 2017 m. veiklos planą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas siekti 

ugdymo(si) kokybės tobulinant ugdymo(si) turinį, įtraukiant į ugdymą(si) tėvus, kuriant edukacines 

aplinkas tiek grupėse, tiek kieme, tobulinant darbuotojų profesines ir bendrąsias kompetencijas. 

Prioritetinės kryptys - pozityvus vaikų santykis su draugais, ugdytojais ir tėvais; vaiko 

iniciatyvų, kūrybinės saviraiškos palaikymas, vertinimas ir skatinimas; vaiko teigiamo savivertės 

jausmo ugdymas.                     

  Uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdymo vadybą (planavimą, organizavimą), orientuotis į vaiką ir jo 

poreikius. 

2. Plėtoti lopšelio-darželio ir šeimos partnerystę, ieškoti ir įgyvendinti įvairesnes 

kūrybiškumo išraiškas. 

3. Kurti saugią, įdomią ir sveiką aplinką kieme, didinti fizinį vaikų aktyvumą taikant 

patrauklius veiklos metodus, būdus ir priemones. 

4. Tobulinti darbuotojų kompetencijas. 

Veiksmingas įstaigos darbas, IKT ir naujų ugdymo metodų taikymas, organizuojant 

kokybišką, šiuolaikišką ugdymo procesą, įstaigos bendruomenės kvalifikacijos ir saviugdos 

kėlimas, saugios, estetiškos, funkcionalios ugdymo(si) aplinkos sudarymas leido kokybiškai 

įgyvendinti 2017 m. veiklos programoje išsikeltus prioritetus, tikslus ir uždavinius. 

2017 m. tikslus pasiekti padėjo ir šios priemonės: užtikrintas įstaigos veiklos 

veiksmingas darbas (paslaugų savalaikis suteikimas; pagal suderintą valgiaraštį organizuojamas 

maitinimas; įvykdyti viešieji pirkimai; organizuota darbuotojų sveikatos patikros kontrolė; 

pirmosios pagalbos kursai, darbuotojų saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instruktavimai). 

Kartą per ketvirtį vykdytas savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio tikslingas 

paskirstymas ir veiksmingas panaudojimas edukacinės aplinkos atnaujinimui, ugdymo priemonių 

įsigijimui. 

2017 m. parengti arba atnaujinti (papildyti) įstaigos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai (darbuotojų tarifikacija, pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų vardiniai sąrašai, 

veiklos tvarkaraščiai, dokumentacijos planas, pastatų, statinių ir įrenginių priežiūros dokumentacija 

ir kt.). Pasikeitus įstatymams, kitiems norminiams aktams buvo papildomi, patikslinami, parengiami 

reikalingi dokumentai, pvz.: Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos 

aprašas, atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas papildyta ir atnaujinta įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programa. 

Nuoseklus įstaigos veiklos planavimas leido užtikrinti sistemingą, kryptingą, ugdymo 

procesą. Įstaigoje, pagal galimybes, sukurta saugi, jauki, funkcionali ugdymo(si) aplinka, 

užtikrinanti vaikų savarankiškumą, saviraišką, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis pagal jo 
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gebėjimus, ugdymosi raidą. Ugdomosios veiklos stebėsena, ugdymo proceso būklės ir kaitos 

analizavimas bei vertinimas inicijavo ugdymo kokybės pokyčius. Informacija apie įstaigos veiklą 

talpinama internetinėje svetainėje ir Facebook socialiniame tinkle. 

Pedagogai domėjosi vaikų savimonę ir saviraišką skatinančių metodinių priemonių 

naudojimo galimybėmis, bendradarbiavimo su vaikų tėvais būdais, vaiko pasiekimų vertinimu ir 

veiklos planavimu. 

Įstaigos vadovai domėjosi lyderystės, komandinio darbo, vadovavimo šiuolaikinei 

mokyklai problemomis ir kitais klausimais. 

Įgytos žinios pristatytos informaciniuose, metodiniuose susirinkimuose bei 

pritaikomos praktinėje veikloje. Nuoseklus darbuotojų profesinis tobulėjimas teigiamai įtakojo 

ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę. 

Įvairiapusiškai išnaudotos gerosios patirties sklaidos galimybės. Gerąja patirtimi 

dalintasi įstaigoje, mieste ir rajone. Veiklų metu siekta atkreipti dėmesį į ugdymo organizavimo 

naujoves, naujų metodų taikymą, vaikų saviraišką, bendradarbiavimą grupėje. 

Pedagogai skatinami reflektuoti, įsivertinti savo veiklą. Analizė rodo, kad pedagogo 

veiklos įsivertinimas padeda kryptingai planuoti profesinį tobulėjimą. 

Pradėjome C kategorijos aptarnaujančio personalo veiklos vertinimą. 

Veiksmingai taikytos informacinės komunikacinės technologijos. 

Savivaldos institucijos padėjo spręsti aktualias ugdymo, darbo sąlygų gerinimo, 

materialinės paramos problemas. 

 Buvo sėkmingai plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: rajono 

ikimokyklinėmis įstaigomis, Varėnos „Ryto“ progimnazija, Varėnos rajono savivaldybės  viešosios 

bibliotekos vaikų skyrium, Varėnos socialinių paslaugų centru, Varėnos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru ir kt. Organizuotos edukacinės veiklos, koncertai, akcijos, pramogos, 

konkursai, parodos. Nuo 2011 m. dalyvaujame Europos Sąjungos paramos programoje „Pienas 

vaikams“, nuo 2012 m.  –  programoje „Vaisiai jums“. 

2.2. Atvira veikla darželio mastu 

Eil. 

Nr.  

Renginio 

pavadinimas    

Atsakingi 

pedagogai  
Ugdomoji reikšmė vaikui  

1. Margutis atidaro 

duris Joriui   

    

I.Romaškienė 

A. Uždavinienė 

Velykos ir Atvelykis, dar vadinamas vaikų 

Velykėlėmis. Pedagogės aptarė su vaikais Velykų 

papročius, margučių raštų ir spalvų reikšmes bei 

Jurginių ryšį su Velykomis. Šventėje vyravo 

teigiamos emocijos: žaidėme liaudiškus žaidimus, 

naudojome smulkiąją tautosaką, gilinome žinias ir 

supratimą apie šią šventę, mūsų papročius.  

2.  Šeimos dienos 

minėjimas „Aš, 

mamytė ir tėvelis - 

mes visada kartu“   

I.Romaškienė 

D. Petrulevičienė 

N. Bakula    

Renginyje, skirtame šeimos dienai paminėti, parengti 

originalūs, įdomūs, nesikartojantys  grupių vaikučių 

pasirodymai bei originalus tėvelių pasirodymas.   

3. Rudens šventė 

„Rudenėlio pasaka“   

A.Pūtienė 

A. Maslauskienė   

Šventės metu sustiprintos vaikų žinios apie gamtos 

reiškinius, sezonų pasikeitimą, rudens požymius, 

„derliaus" sąvoką, darbą vaisių ir daržovių derliaus 

metu, tokio darbo sudėtingumą ir svarbą; ugdytinas 

pasitikėjimas savimi, iniciatyvumas, kūrybiškumas; 

mokėjimas spręsti problemines situacijas, išklausyti 
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kitų nuomonių, ugdant kūrybinį mąstymą.     

4. Projektas  

„Adventas“ 

L. Alubauskienė, 

R. Karsokienė, 

N. Bakula  

Uždegėme gerumo švieselę, sušildėme savo širdeles. 

Uždegėme žvakelių ugneles, linkėdami vieni kitiems 

meilės, supratimo, susitaikymo, atleidimo, turėdami 

viltį, kad mūsų norai ir palinkėjimai išsipildys. 

 2.3. 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 režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti padėkos raštas.      

Respublikinis “Lietuvos mažųjų 

žaidynių“ ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų  projektas „Mažųjų olimpiada“,  

I etapas   

I. Balkuvienė 

I. Romaškienė 

Dalyvavo priešmokyklinukų komanda, kuri 

vikrumu, sumanumu, išradingumu, 

nenusileido varžovams. Padėkos raštas    

Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso 

„Tramtatulis“ nacionalinis turas 

N. Bakula Dzūkijos regionui, savo amžiaus grupėje, 

atstovavo broliai Mykolas  ir Jokūbas 

Bakulos. Broliai tapo nacionalinio turo 

laureatais. 

Respublikinis konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“   

R.Karsokienė, 

I.Romaškienė   

 II etape Kėdainiuose užimta  III vieta. 

Kėdainių rajono savivaldybės diplomas.    

Naisių vasaros piešinių konkursas 

,,Gandrus pasitinkant"  

R. Karsokienė 

L. Alubauskienė 

Apdovanoti visi darželio ugdytiniai. 

Pedagogės gavo padėkas.  

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės 

miniatiūrų konkursas ,, Laiko ženklai 

mano gimtinėje“, skirta dramaturgo J. 

Grušo 115-osioms metinėms. 

L. Čenienė Ugdytinei D. Didikaitei įteikta nominacija 

„Už nuoširdumą ir įtaigumą“. Jos darbas 

puikuojasi kūrybinių darbų kataloge. 

Ugdytiniai D. Balionis, J. Gudaitytė, G. 

Osinskas, U. Česnulaitis gavo padėkas. 

XXXII tarptautinis folkloro festivalis 

„Atataria lamzdžiai –2017“ 

 

N. Bakula  Dzūkijos regionui atstovavo broliai Mykolas 

ir Jokūbas Bakulos. Koncertą filmavo LRT, o 

visų laureatų pasirodymai išleisti 

kompaktinės plokštelės pavidalu. Padėka. 

Akcija ,,Taikos glėbys"   Birželio 1 d. Tarptautinės vaikų gynimo 

dienos proga prisijungėme prie akcijos 

„Taikos glėbys“. Padėka. 

Šviečiamosios gyvulininkystės 

programa 

(ŽŪM ministro 201-04-27 įsakymas 

Nr. 3D-271) 

L. Alubauskienė Vaikai supažindinami su  Lietuvoje 

paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės 

šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, 

kiaulininkyste, paukštininkyste, 

arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, 

kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir 

bitininkyste, jų produktais. Taip pat su 

saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių 

gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų 

rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. 

2017-09-04 organizuota ūkinių gyvūnų 

parodėlė "Augink, rūpinkis, mylėk" lopšelio-

darželio kiemelyje. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1471381506213713.1073741991.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1471381506213713.1073741991.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1557468140938382.1073742052.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1557468140938382.1073742052.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1545126178839245.1073742035.1064673623551172&type=3
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„Futboliuko“ festivalis Vilniuje J. Gudaitienė 

A. Uždavinienė 

I. Navickienė 

I. Balkuvienė 

Birželio 1 d. darželio auklėtinius į LFF 

stadioną Vilniuje pakvietė „Futboliuko" 

festivalis. Nepaisant lietaus vaikai 

aktyviai žaidė futbolą, bendravo.  

Susitiko su Lietuvos kinologų draugijos  

treneriais, policijos talismanu šuniuku 

Amsiumi, FC Vilniaus Žalgiriu, Futbolo 

Klubu Trakai (FKT). Saldžiomis 

dovanomis vaišino „Pieno Žvaigždės".  
LTOK projektas „Aktyvus rugsėjis“ I.Balkuvienė 2017-09-26  darželio kiemelyje vyko 

masinė mankšta ir bėgimas aplink 

darželį. Dalyvavo 10 grupių ir pedagogai, 

tarp jų ir patys mažiausieji darželio 

ugdytiniai, kurie susikibę į gyvatėlę 

įveikė visą bėgimo ruožą. 2017-09-27 

vyko „Linksmosios estafetės", kurių metu 

tarpusavyje varžėsi priešmokykl. ugdymo 

,,Bitučių" ir ikimokykl. ugdymo 

,,Ežiukų" grupių ugdytiniai. Svečiavosi 

Varėnos sveikatos biuro specialistės G. 

Sadauskaitė ir M. Vardonienė. Jos 

priminė apie sporto naudą žmogaus 

organizmui, įteikė dovanas. 
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų specialiųjų pedagogų ir 

logopedų prevencinis projektas 

„Žaidimai  moko“ 

 

I. Sereičikienė 

A. Sukackienė 
Projekto tikslas - specialiųjų užduočių ir 

žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, 

šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, 

tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, 

rankų pirštų) judesius.  

Praturtėjome naujomis idėjomis, kurios 

padeda įvairinti ugdymo procesą, 

vaikams suteikia džiaugsmingas 

emocijas, lavina jų pažintinius procesus,  

specialistėms, suteikė informacijos apie 

vaikų kalbos ir smulkiosios motorikos 

tarpusavio ryšį. 

Konferencija „Augu ir mokausi, 

draugaudamas su gamta". 

 

R.Karsokienė 

N. Bakula 
Alytaus rajono Alovės pagrindinėje 

mokykloje vyko Alytaus regiono 

priešmokyklinio  amžiaus vaikų, 1-4 ir 5-

8 klasių mokinių aplinkosauginė 

konferencija „Augu ir mokausi, 

draugaudamas su gamta“. Joje dalyvavo 

„Gandriukų“ priešmokyklinio ugdymo 

grupės  6 ugdytinių komanda, paruošta 

pedagogės R. Karsokienės ir meninio 

ugdymo mokytojo N. Bakulos. Paruošė 

pranešimą „Gamtos stebuklas šalia 

mūsų“. Alytaus miesto PPT pažyma  Nr. 

PM-319. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1547204138631449.1073742039.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1482998098385387.1073742000.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1482998098385387.1073742000.1064673623551172&type=3
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 Tarptautinės programos e-Twinning 

projektas „Rudens dovanos“ 

L. Alubauskienė Projekto metu vaikai suvokė daugelį 

gyvosios gamtos reiškinių, lavino pastabumą, 

mąstymą, skatino smalsumą. Sudarytos 

palankias sąlygas įgyti naujų žinių apie 

augalus, gyvūnus, kitus gamtos reiškinius ir 

jų reikšmę, stiprinti kūrybines galias, suvokti 

rudens gėrybių naudą žmogui. 

Supažindinome su rudens išskirtinėmis 

savybėmis. Padėjome lavinti vaiko jusles 

(regėjimą, uoslę, lytėjimą), smulkiąją 

motoriką, kūrybiškumą, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

Respublikinis kūrybinis projektas 

„Rudens MANDALA“  

 

L. Alubauskienė 

L.Čenienė 

Iš gamtinės medžiagos, rudens gėrybių, 

ugdytiniai, padedami pedagogės, sudėliojo 

mandalą.  Sunkus ir kruopštus darbas davė  

puikų rezultatą. Jurbarko r. Smalininkų 

Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 

padėka. 

Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I 

etapas 

N. Bakula Dalyvavo 4 darželio auklėtiniai: K. 

Stasiulytė, D. Silickas, D. Kvietkauskas ir M. 

ir J. Bakulų duetas. Į II etapą pateko trys iš 

dalyvavusių: K. Stasiulytė, D. Kvietkauskas 

ir brolių Bakulų duetas.  

Kalėdinis Futboliuko karnavalas J. Balkuvienė 

E. Nekrevičienė 

I. Balkuvienė 

Sportimos arenoje „Vyturėlių" gr. ugdytiniai 

sutiko Futboliuko Kalėdas. Karnavale 

susitikome įvairių pasakų personažų, kurių 

sportines užduotis turėjome įveikti. Futbolą 

žaidusius vaikučius aplankė Kalėdų senelis. 

Nuotaika pakili, neišdildomi įspūdžiai. 

Sveikatiados „Grūdinių produktų 

iššūkio" konkursas 

I.Balkuvienė 

A.Uždavinienė 

J. Gudaitienė 

E. Nekrevičienė 

 

Konkurso nugalėtojai  „Vyturėlių“ ir 

„Drugelių“ grupių ugdytiniai gavo dovanėles 

ir padėką originaliausiems „Grūdinių 

produktų iššūkio“ dalyviams“. 

2.4. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, renginiuose 

Renginiai  Atsakingi  Ugdomoji reikšmė 

Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programos projektas „Būk aktyvus 

– būk sveikas“ 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 
Varėnos rajono savivaldybės administracija 

įgyvendino darželiams skirtą projektą „Būk 

aktyvus – būk sveikas“ (Nr. LT-PL-1R-081). 

Projektas įgyvendinamas su partneriais iš 

Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir Suvalkų. 

Projekte numatytas darželio lauko įrangos 

atnaujinimas ir priemonių skirtų aktyviam 

laiko leidimui įsigijimas. Bus sukurta 

sveikatos programa, skatinanti vaikų fizinį 

aktyvumą.  Projekto metu bus organizuojami 

sporto renginiai vaikams, mokymai darželių 

auklėtojams. 

2017-09-27 sportavome Alytaus stadione su 

vaikais iš Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir 

Suvalkų (Lenkija). 2017-12-05 lankėmės 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1715310651820796.1073742085.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1715310651820796.1073742085.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683973064954555.1073742075.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/zilvitis.varena/posts/1668989449786250


 

 

10 

 

Suvalkų miesto darželyje Nr. 7. 

Tarptautinis vokalo konkursas 

„Pavasario fiesta" 

 

N. Bakula Mergaičių trio (J.Gudaitytė, A. Stasiulytė, 

M. Uždavinytė) pasirodė tarptautiniame 

konkurse „Pavasario fiesta“. 

Tarptautinis konkursas „Augu su 

knyga‘ 

L. Alubauskienė Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Žiedas“ 

padėka “Už kūrybingą dalyvavimą knygos 

svarbą vaiko raidai propaguojančiame 

tarptautiniame projekte „Augu su knyga“. 

Tarptautinė metodinė- praktinė 

konferencija „Sveikatos stiprinimo 

aktualijos ir darželio bendruomenės 

fizinis aktyvumas“ 

L. Alubauskienė 

R. Latvienė 

Konferencija vyko Vilniaus lopšelyje-

darželyje „Žiedas‘. Paruoštas stendinis 

pranešimas ir metodinės priemonės „Mažas 

sporto judesėli, duok sveikatos trupinėlį“. 

2.5.  Dalyvavome programos kūrime ir ją sėkmingai įgyvendinome: 

Programos pavadinimas 
Programos  

vadovas 
Ugdomoji reikšmė 

Varėnos rajono savivaldybės 

aplinkosauginio švietimo projektas 

,,Sėklą sodinu – medelį auginu“ 

400 eurų 

R. Karsokienė ,,Gandriukų“ priešmokyklinio ugdymo grupė 

įgyvendino aplinkosaugos projektą. Gamino 

ir platino  lankstinukus apie gamtą, lopšelio-

darželio kieme kėlė inkilėlius, vyko į 

Varėnos viešąją biblioteką, miesto parką ir 

Varėnos miškų urėdiją, Varėnos 

priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, Dzūkijos 

nacionalinį parką. Tiriamieji darbai aplinkoje 

skatina ugdytinius būti išradingais, aktyviais, 

pastabiais ugdymo proceso dalyviais.  

2.6. Gerosios patirties sklaida rajono mastu: 

Renginiai  Atsakingi  Ugdomoji reikšmė 

Projektas „Garsas pykšt, garsas pokšt, 

garsas keberiokšt“ 

N. Bakula Varėnos r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams nuotaikingai pristatė 

projektą „Garsas pykšt, garsas pokšt, garsas 

keberiokšt“. Vyko diskusijos. VŠC 2017-02-

15 pažyma Nr. V-5-30. 

Projekto „ Advento laikotarpio 

atspindžiai“ pristatymas 

 

L. Alubauskienė 

R. Karsokienė 

N. Bakula 

Varėnos r. ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams pristatė filmuotą medžiagą apie 

advento pradžios paminėjimą darželyje, kur  

dalyvavo kunigas P. Čivilis. Ugdytiniai, 

padedami pedagogų, kūrė advento vainikus. 

VŠC pažyma 2017-02-15 Nr. V-5-32. 

10-asis Talentų šou  

„Vakaro žvaigždės“ 

N. Bakula Berniukų orkestras ir  mergaičių vokalinis 

trio pelnė diplomus (I  ir II laipsnio 

diplomai). 

„Futboliukas – mano draugas“ A.Uždavinienė, 

J. Gudaitienė  

I. Balkuvienė 

 Lopšelio-darželio kiemelyje vyko atvira 

rajoninė veikla - šventė ,,Futboliukas - mano 

draugas". Tarpusavyje varžėsi ir savo jėgas 

išbandė dešimt priešmokyklinio ugdymo 

komandų iš rajono įstaigų. Šventėje 

dalyvavo Varėnos FK ,,Merkys" nariai (D. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1506298536055343.1073742012.1064673623551172&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1506298536055343.1073742012.1064673623551172&type=3
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Krupovičius ir A. Plytnikas), ,,Aukuro" 

projekto treneris V. Sejuta su ugdytinėmis iš 

Alytaus. Visi renginio dalyviai buvo 

apdovanoti medaliais, taurėmis, padėkomis 

bei saldžiomis dovanėlėmis. VŠC pažyma 

2017-05-25 Nr. V-5-154. 

Rajoninė viktorina „Atšvaitas - mano 

draugas“  

 

N. Bakula 

I. Romaškienė 

Viktorinoje dalyvavo ,,Bitučių“ priešmok. 

ugdymo grupės ugdytinių komanda.  Vaikai 

Skype programos pagalba bendravo su 

Varėnos ,,Pasakos“ vaikų  lopšelio-darželio 

ugdytiniais. ,,Bitutėms“ teko atlikti gautas 

užduotis ir patiems pateikti užduočių.  

Kiekvienas komandos narys policijos atstovo 

buvo apdovanotas atšvaitais, spalvinimo 

knygelėmis.  Veikla tikslinga stengiantis 

išsaugoti vaikų sveikatą ir gyvybę. 

Diplomas. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų kūrybinių darbų 

paroda Varėnos švietimo centre 

Pedagogai  VŠC pažyma 2017-05-05 Nr. V-5-85. 

Fotografijų paroda „Lyja, šalta- siūsiu 

rudeninį paltą“ Varėnos švietimo 

centre 

R. Karsokienė 

L. Alubauskienė 

VŠC pažyma 2017-12-04 Nr. V-5-258. 

Kalėdinis projektas „Baltos šaltos 

sniego gėlės“ Varėnos Moksleivių 

kūrybos centre 

M. Maslauskienė 

R. Karsokienė 

Padėka. 

 

2.7. Projektinė pedagoginė veikla: 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas Programos  vadovas Ugdomoji reikšmė 

1.  Trijų karalių šventė L. Alubauskienė 

R. Karsokienė 

N. Bakula 

Trys karaliai  pasakojo vaikams kuo ypatingos 

šventės dovanos. Klebonas J.Aleknavičius 

paaiškino apie tradiciją šios šventės metu ant 

namų durų šventinta kreida užrašyti simbolius 

K+M+B, kvietė visus linksmintis, dalytis 

džiugia nuotaika, gražiais palinkėjimais.  

2.  Sausio 13-oji. 

Neįmanoma pamiršti 

L.Alubauskienė, 

L. Čenienė 

Sausio 13-osios rytą vieningai buvo 

uždegtos žvakutės. Aktų salėje sugiedotas 

Himnas. Tarptautinės komisijos nacių ir 

sovietinio okupacinių  režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėka. 

3.   Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo... 

B. Verbienė, 

J. Gudaitienė 

N. Bakula 

Šventės žaismingumas padėjo vaikams 

sužinoti ir praplėsti žinias apie savo 

kultūrą, papročius. 

4.  Džiaugsmingai 

pasitikime Vasario 16-

ąją 

M. Maslauskienė, 

N. Bakula 

Šventės metu ugdėme patriotinius vaikų 

jausmus, pagilinom žinias apie Lietuvos 

istoriją, vėliavos spalvų, herbo prasmę, 

skatinome didžiuotis ir mylėti savo 

gimtinę. 
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5.  Naisių vasaros  

respublikinis konkursas 

„Vaikų Velykėlės 2017“  

 

L. Alubauskienė 

V. Kvaraciejienė 

N. Bakula 

Konkursui paruoštas Didžiojo margučio 

muliažas (2 m aukštis, 1 m plotis). Šventės 

metu žaidėme įvairius žaidimus: ridenome, 

samtyje nešėmi margučius, žaidėme 

„margučių tinklinį“. Kiekvienas, marginęs 

margutį, gavo dovanų Naisių vasaros teatro 

muzikinio spektaklio vaikams, tėvams ir jų 

draugams „Melagių pilis“ DVD diską.  

6.  Pasaulinė sveikatos diena I.Balkuvienė 

 

 Priešmok. ugdymo „Gandriukų“ ir „Bitučių“ 

grupių ugdytiniai praplėtė turimas žinias apie 

Pasaulinės Sveikatos dienos reikšmę. Vaikai ir 

pedagogai dalyvavo įvairiose sportinėse 

rungtyse, minė mįsles, gilino žinias apie 

vitaminų bei daržovių įtaką sveikatai.  

7.  Pasitinkant Kovo-11-ąją I.Navickienė, 

S. Kierienė 

Visų grupių ugdytiniai deklamavo eiles 

Lietuvai, dainavo dainas apie mūsų kraštą ir jo 

grožį, dovanojo keletą žaismingų ir 

šiuolaikinių šokių. Renginys pažadino mažųjų 

širdelėse tautiškumą, meilę savo šaliai. 

8.  „Inkilėlių kėlimo diena“ R. Karsokienė 

D. Petrulevičienė 

Varėnos TVM biologijos mokytoja S. 

Toločkienė su savo ugdytiniais kūrybingai, 

įdomiai ir originaliai pažadino pavasarį kartu 

su darželio bendruomene. Aplinką 

praturtinome inkilėliais, kuriuos sumeistravo ir 

padovanojo svečiai. Įkėlėme inkilėlius, 

džiaugėmės pavasariu, inkilėlių gyventojais. 

9.  „Pasakų skrynelę atvėrus“ M.Maslauskienė, 

A. Pūtienė 

Klausydami  pasakos vaikai  susitapatina su 

herojais ir supranta: norint pasiekti sėkmę ir 

pergalę būtina daug pastangų. Pasakos labai 

svarbios lavinant vaiko kūrybinę saviraišką, 

nes vaikai ne tik klauso sekmų pasakų, bet ir 

patys jas kuria, vaidina. 

10.  Tik Tau, Mamyte Grupių auklėtojos Nuo mažens ugdoma pagarba motinai. 

Priminta vaikams kokia turtinga lietuvių kalba, 

kiek daug meilių žodelių motinai pavadinti 

turime. Skatinami juos naudoti kalboje. 

11.  Muzikuojanti šeima 2017 N. Bakula 

bendruomenė 
Susirinko muzikuojančios Varėnos šeimos ir 

linksmai bendruomenėje paminėjome 

tarptautinę šeimos dieną.  

12.  Sveiki sugrįžę į darželį M. Maslauskienė 

R. Karsokienė 

I .Romaškienė 

Rugsėjo 1-oji - diena, kuomet kaip niekada 

neatpainiojamai persipina jausmai: ir 

džiaugsmas, ir graudulys, ir nuostaba, ir 

nerimas, ir nežinomybė, ir viltys.   

13.  Saugaus eismo  mėnuo J. Gudaitienė 

A. Pūtienė 

S. Kierienė 

V. Kvaraciejienė 

Vaikai grupėse kūrė saugaus eismo plakatus, 

mokėsi kelio ženklų pavadinimus; žiūrėjo ir 

aptarinėjo filmukus apie Amsių ir t.t. Renginio 

tikslas - ugdyti vaikų saugaus eismo įgūdžių 

pradmenis, siekiant apsaugoti  nuo nelaimingų 

atsitikimų atėjus vėsiajam metų sezonui, kai 

dienos darosi vis trumpesnės.  

14.  Atvėrus derliaus skrynią B. Verbienė 

A. Pūtienė 

Tėveliai su vaikučiais ruošė darbelius iš įvairių 

daržovių parodėlei. Kiekvienas prisilietęs prie 

darbelių, džiaugėsi savo ir kitų kūrybiškumu. 
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Tai buvo bendradarbiavimo džiaugsmas. 

Šventės metu smulkiosios tautosakos pagalba, 

vaikai dar labiau įtvirtino turimas žinias ir 

susipažino su naujomis. 

15.  Pasaulinė  muzikos diena N. Bakula 2017-10-01 su aktyviausiais tėveliais ir 

vaikučiais lankėmės Vilniuje, Nacionalinėje 

filharmonijoje. Klausėmės koncerto, skirto 

Tarptautinei muzikos dienai paminėti. 2017-

10-02  minėjome Tarptautinę muzikos dieną 

savo darželyje. Koncertavo J. Čiurlionytės 

menų mokyklos jaunieji muzikai ir jų 

pedagogai. 

16.  Ožio diena Bendruomenė  Vaikai praplėtė žinias apie ožio dienos 

reikšmę, papročius, tradicijas. Inscenizacijos 

metu vaikai buvo supažindinti apie senovės 

piemenėlių gyvenimu. Šventės pabaigoje 

vaišinomės lašinukais, keptais ant laužo. 

17.  Štai ir sulaukėm Kalėdų N. Bakula 

bendruomenė 

Kalėdinis renginys-inscenizuota pasaka vyko 

Varėnos Kultūros centro salėje. Dalyvavo 8 

grupių ugdytiniai su šeimos nariais.  

18.  Projektinė veikla 

„Pažinkime instrumentus‘ 

N. Bakula Vaikai  susipažino tiek su klasikiniais muzikos 

instrumentais, kuriais groja daugybė žymių 

muzikantų, tiek su  lietuvių liaudies 

instrumentais, kuriais išgaunamos melodijos 

vis dar džiugina kiekvieno klausytojo ausis. 

Muzikos pasaulis mažiesiems atvėrė savo 

duris. 

19.  Tarpgrupinės varžybos I.Balkuvienė Varžybų metu vaikai pratinami išmoktus 

judesius ir veiksmus taikyti žaidimuose ir 

kitoje kasdieninėje veikloje; ugdomos fizinės 

vaikų savybes: greitumas, vikrumas, 

lankstumas, ištvermė, jėga; teikiamos žinios 

apie sveikatą, higieną, sveiką gyvenseną ir 

sportą. 

20.  Tarpgrupinės  

„Futboliuko“ varžybos 

A.Uždavinienė 

J. Gudaitienė 

I. Balkuvienė 

Vaikai intensyviai sportavo, gerino futbolo 

žaidimo įgūdžius. Žaisdami futboliuką, tokį 

smagų, judrų ir patrauklų žaidimą, vaikai nė 

nepajunta, kaip ugdomas jų savarankiškumas, 

bendravimas, gebėjimas žaisti komandoje. 

Vaikai išmoko varyti, stabdyti, perduoti 

kamuolį, išmoko laikytis futbolo žaidimo 

taisyklių.   

21.  Projektinė veikla 

„Besmegenių šalyje“ 

I.Balkuvienė Padidinti fizinį aktyvumą šaltuoju metų laiku 

bei skatinti aktyviai – bei turiningai leisti 

laisvalaikį išjudinant vaikus, parodant ir 

akcentuojant, kad vaikai gali judėti ir sportuoti 

lauke ne tik vasarą, bet ir žiemą, tai yra labai 

sveika. 
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2.8. Bendradarbiavimas (svečiai) 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas Programos  vadovas Ugdomoji reikšmė 

1. Tarptautinė šefų diena V. Brakauskas 

Priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai 

Švenčiant Tarptautinę šefų dieną, Lietuvos 

restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių 

asociacijos narys, virtuvės šefas Virginijus 

Brakauskas aplankė ,,Bitučių“ ir ,,Gandriukų“ 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus. Šefas 

pateikė kūrybinių užduočių, kurias atlikę, 

ugdytiniai įgavo žinių sveikatingumo tema, 

susipažino su virėjo profesija ir jos 

paslaptimis. Užduotis vaikai atlikinėjo 

pasipuošę šefo kepurėmis. Teisingai atlikę 

kiekvieną pateiktą užduotį, gaudavo po 

žvaigždutę. Surinkę po tris žvaigždutes įgijo 

teisę vadintis mažaisiais šefukais, tai suteikė 

vaikams daug džiaugsmo. Šią įdomią veiklą 

vainikavo visų kartu pagaminto sveiko maisto 

ragavimas. 

2. Saugaus elgesio pamokėlė Varėnos PGT 

poskyrio inspektorė  

Rasa Česnulienė 

,,Gandriukų’’ ir ,,Bitučių” priešmokyklinio 

ugdymo grupės ugdytiniai išklausė paskaitą 

apie gaisrų priežastis, tinkamą vaikų elgesį su 

ugnimi buityje ir gamtoje, mokėsi taisyklių 

kaip saugiai evakuotis iš uždūmintų patalpų. 

Sužinojo kaip elgtis, kad išvengtų gaisro ir ką 

daryti jam kilus. 

3. Saugaus eismo ABC Alytaus apskrities 

VPK Varėnos rajono 

policijos komisariato 

pareigūnės Asta 

Kumpaitė ir Elena 

Kotienė 

Renginio tikslas – plėsti ir įtvirtinti žinias apie 

saugų eismą gatvėse ir keliuose, pažinti kelio 

ženklus. Priešmokyklinių grupių vaikai puikiai 

atsakinėjo į jiems pateiktus klausimus, žaidė 

žaidimus, aiškinosi, kaip elgtis gatvėje, 

keliuose, automobilyje, savo kieme. Vaikai  

skirstėsi  pasisėmę žinių apie saugų eismą, 

kurias jiems suteikė ne pedagogas, o 

uniformuoti policijos pareigūnai, o tai vaikams 

labai svarbu.  

 

 Išanalizavus ir aptarus 2017 m. įstaigos veiklos rezultatus, įvertintos įstaigos veiklos 

stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. 

Stiprybės.  

Nuosekliai igyvendinami švietimo sistemos pokyčiai (strateginis planavimas, 

projektinė veikla, temimės savaitės). 

Įstaigoje dirba kvalifikuota pedagogų komanda. 

Vaikams užtikrinama saviraiška ir saviugda. 

Kūrybiškai plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Vaikams sėkmingai taikoma kalbos sutrikimų korekcija. 
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Pedagogai skleidžia patirtį mieste, respublikoje. 

Silpnybės. 

Blogėja vaikų sveikatos indeksas. 

Tobulintina vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, įsivertinimo sistema. 

Maži atlyginimai daro darbuotojus labiau pažeidžiamais, trūksta motyvacijos. 

Įstaigoje nėra psichologo etato. 

Galimybės. 

Sudarytos sąlygos dalyvauti ES struktūrinių fondų programose, projektuose. 

Tėvų, rėmėjų lėšų naudojimas. 

Sudarytos sąlygos pedagogų profesiniam tobulėjimui, profesinei veiklai bei naujų 

kompetencijų įsigijimui. 

Įstaigos įvaizdžio stiprinimas bendradarbiaujant su šeima, socialiniais partneriais, 

plėtojant partnerystę vaikų ugdymo(si) ir sveikatinimo klausimais. 

Grėsmės.  

Nepakankamas ugdymo tęstinumas namuose, žemas tėvų supratimas apie vaikų 

ugdymą. 

Dažna norminių aktų kaita. 

Nemažėjanti emigracija iš Lietuvos. 

Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus didėjimas, blogėjanti vaikų sveikata. 

Galime daryti išvadą, kad įstaiga dirba tinkama linkme. Tėvų nuomonė teigiama, 

ugdymas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, 

tėvai vaikų pasiektais rezultatais patenkinti.  

Visi turime ribotus resursus, bet skiriamės savo neribotu mąstymu. Reikia pažinti save, 

kitus, savo komandą. Reikia tik valios ir veiksmo. 

 

Direktorė     Aldona Makselienė  
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