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PRITARTA 

Varėnos rajono savivaldybės 

Tarybos 2020 m.              mėn.   d. 

sprendimu Nr.   

 

 

VARĖNOS „ŢILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŢELIO  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 Įstaigos pristatymas. 

 Varėnos „Ţilvičio“ vaikų lopšelis-darţelis – biudţetinė Varėnos rajono 

savivaldybės įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą bei lopšelio-darţelio parengtą ikimokyklinio 

ugdymo programą).   

Kontaktinė informacija.  

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

darţelis.zilvitis@varena.lt.  

Įstaigos vadovas.  

Nuo 2018 m. kovo 2 d. lopšeliui-darţeliui vadovauja laikinai einanti direktoriaus 

pareigas Rimutė Latvienė, 2015 m. geguţės mėn. pasitvirtinusi III vadybinę kvalifikacinę 

kategoriją.  

Varėnos „Ţilvičio“ vaikų lopšelio-darţelio 2019-2021m. strateginio plano misija – 

vaiko asmenybės paţinimas ir pripaţinimas, jo kūrybinių galių puoselėjimas bei integracija į 

tautos kultūrą. Tikslas – uţtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę. Šio tikslo 

įgyvendinimui vykdomi du uţdaviniai. 

 01 uţdavinys. Sudaryti sąlygas vaikus ugdyti pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. 

Dirbame pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Ţilvičio takeliu“. Programai 

pritarta Varėnos rajono savivaldybės Tarybos 2017m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. T-VIII-

743.Ikimokyklinukų ugdymui naudojami priemonių komplektai YGA GA (4m.) ir PI KA  (5m.). 

Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo programą uţtikrinama tinkama ugdymo ir ugdymosi 

aplinka. Priešmokyklinukų ugdymui naudojamas priemonių komplektas OPA PA. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės išklausiusios socialinių emocinių įgūdţių programą „Zipis“, 

kuri integruojama ugdymo metu. 

Pradėta įgyvendinti vaikų socialinių emocinių įgūdţių programa „Kimochis“, skirta 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amţiaus vaikams. 

Mūsų įstaigoje vaikų grupės sudaromos atsiţvelgiant į jų amţių.  

„Ţilvičio“ vaikų lopšelis-darţelis tapo šiuolaikišku, atviru naujovėms, dirbančiu 

komandinį darbą, gebančiu tenkinti šeimos ir bendruomenės poreikius. Tobulinamas ugdymo 

procesas, taikomi nauji ugdymo metodai, paţangios technologijos (visos grupės aprūpintos 

kompiuteriais, dalis grupių-ir spausdintuvais, salėje įrengtos interaktyvios grindys).  

Su įstaigos bendruomene sklandţiai įgyvendinamos strateginiame plane numatytos 

kryptys, skatinami kolegialūs santykiai, kūrybiškos iniciatyvos, savita ir turtinga įstaigos kultūra. 

 Dalinomės gerąja patirtimi su staţuotojais iš Kelmės rajono (pedagogės J. 

Gudaitienė, L. Alubauskienė, R. Karsokienė, S. Mikučionytė-Bingelienė),pietų Lietuvos 
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savivaldybių švietimo padalinių vadovais bei ŠMSM Regioninės politikos analizės skyriaus 

vyriausiosios specialistės J. Venckienės ir D. Tarasevičienės vizito Varėnos rajono savivaldybėje 

metu (I. Balkuvienė, A. Uţdavinienė, L. Čenienė, S. Mikučionytė-Bingelienė). 

Darţelyje vyko respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo 

(muzikos) pedagogų metodinė diena „Augu su muzika”, kurią suorganizavo meninio ugdymo 

mokytojas N.Bakula, pedagogės S. Mikučionytė-Bingelienė, A. Uţdavinienė. Kūno kultūros 

mokytoja I. Balkuvienė, pedagogės A. Uţdavinienė ir E. Nekrevičienė organizavo respublikinį 

renginį „Futboliukas –mano draugas“. Surengti du respublikiniai piešinių konkursai, skirti vaikų 

gynimo dienai „Laiminga vaikystė maţųjų akimis“ ir grybų šventei „Oi tie grybai...“ (I. 

Nedzveckienė, L. Alubauskienė, S. Mikučionytė-Bingelienė). Pedagogė R. Karsokienė 

įgyvendino respublikinį  aplinkosauginį projektą „Mano draugas – vanduo 2019“. Pedagogė L. 

Alubauskienė pasidalino gerąja patirtimi tarptautinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: 

sąlygos, galimybės ir lūkesčiai“. Dalyvaujame nuotaikingame tarptautiniame projekte „Pagalvių 

mūšis“(S. Mikučionytė-Bingelienė, L. Alubauskienė). Darţelis dalyvauja tarptautiniame kalbos 

sutrikimų prevenciniame projekte „Vaiko kelias į graţią kalbą“ (logopedės, pedagogės).Ţinias ir 

kompetencijas tobuliname įvairiuose seminaruose 

Dalyvavimas įvairiuose respublikiniuose projektuose, kuriuos įstaigoje įgyvendina: 

kūno kultūros mokytoja I. Balkuvienė - „Sveikatiada“, „Lietuvos maţųjų ţaidynės“, „Futboliuko 

kalėdos“, pedagogės L. Alubauskienė, S. Mikučionytė-Bingelienė  - „Kamuolio diena“, 

pedagogės R. Karsokienė, D. Petrulevičienė  - „Mano draugas -vanduo“, pedagogė E. 

Nekrevičienė -  „Savaitė be patyčių“, meninio ugdymo mokytojas N. Bakula ir pedagogės - „Visa 

mokykla šoka“. Šie projektai skatina maţųjų aktyvumą, smalsumą, orientaciją, taisyklių 

laikymąsi, teigiamas emocijas. Esame „Lietuvos maţųjų ţaidynių“ II etapo nugalėtojai.  

Dalyvaujame projekte „Mes rūšiuojam“. Meninio ugdymo mokytojas N. Bakula ir pedagogės 

ruošia ugdytinius dainų dainelei bei vaikų ir moksleivių- lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų 

konkursui „Tramtatulis“, kurio laureatu tapo Mykolas Bakula. 

Dalyvavimas respublikinėse iniciatyvose „Atmintis gyva, nes liudija“ (L. 

Alubauskienė), „Gyvasis tautos ţiedas“ (I. Navickienė, M. Maslauskienė), „Tolerancijos 

diena“(S. Mikučionytė-Bingelienė) bei „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“ (L. 

Alubauskienė)padeda ugdyti patriotiškumo jausmą, atsakomybę, pagarbą, skatina motyvaciją. 

Rajono mastu dalyvaujame įvairiuose renginiuose, lankomės Varėnos viešoje 

bibliotekoje, dalyvaujame susitikimuose su ţinomais ţmonėmis. „Boruţėlių“ grupės ugdytiniai  

Varėnos viešoje bibliotekoje turėjo galimybę dalyvauti edukaciniuose uţsiėmimuose, pajausti 

tikrą karinę dvasią, liesdami originalius XX a. šaunamuosius ginklus, susitikime su Vytauto 

Didţiojo karo muziejaus atstovais. „Drugeliai", „Pelėdţiukai", „Gandriukai" ir „Bitutės" lankėsi 

Romo Usavičiaus tapybos darbų parodoje "Iš toli". Parodų lankymas jau tampa tradicija ir 

vyresnieji noriai skuba į Varėnos kultūros centro, kino ir parodų salę. Dalyvavome šou „Vakaro 

ţvaigţdės 2019“, taip pat organizuojamuose tradiciniuose šokiuose, akcijoje „Papuošk mylimą 

miestą Varėną“ (dailės mokytoja L. Čenienė, pedagogės) ir kt. Organizavome susitikimus su 

profesionalia burnos higieniste, su policijos pareigūnais ir vaikų draugu Amsiu, įvairūs renginiai 

organizuojami su Varėnos sveikatos biuru. 

Organizuojant renginius „Vasario 16-oji (I. Nedzveckienė, D. Petrulevičienė), 

„Velykos“(A. Uţdavinienė, E. Nekrevičienė), „Aš piešiu gimtinę“ (I. Navickienė, M. 

Maslauskienė), „Apkabinkime ţemelę“ (V. Kvaraciejienė, A. Pūtienė, S. Kierienė), „Uţgavėnės“ 

(B.Verbienė, V. Kvaraciejienė), Tarptautinė vaikų gynimo diena“(J. Gudaitienė, S.Mikučionytė-

Bingelienė), „Rugsėjo 1-oji“ (I. Nedzveckienė, N. Bakula, pedagogės), „Rudenėlio šventė (J. 
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Gudaitienė, S. Mikučionytė-Bingelienė), „Saugaus eismo rytmetis: gatvėje būk atsargus“ 

(S.Mikučionytė-Bingelienė, A. Uţdavinienė, M. Maslauskienė), „Oţio diena“(A. Pūtienė, M. 

Maslauskienė), „Stebuklo belaukiant“(N. Bakula, D. Čenienė, R. Karsokienė), ugdomas 

tautiškumas, patriotiškumas. Organizuojamos įvairios edukacinės išvykos.  

 Atsiţvelgiant  į  tėvų  pageidavimus, įstaigoje sudarytos sąlygos Varėnos J. 

Čiurlionytės menų mokyklai vykdyti „Ankstyvojo meninio ugdymo programą“, kurioje mokosi 

darţelio 5-6 metų vaikai. Taip pat, tėvų pageidavimu, ugdytiniai mokomi anglų kalbos. Šie 

uţsiėmimai vyksta darţelio patalpose, su mokytoja pasirašyta patalpų nuomos sutartis. 

Kūno kultūros mokytoja I. Balkuvienė parengė ir įgyvendino sveikatos projektą 

„Sveikatos labirintas“, kuriam Varėnos rajono savivaldybės administracija skyrė1550eurų, o 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. Karsokienė – aplinkosaugos projektą „Mano draugas - 

vanduo“, kuriam rajono savivaldybės administracija skyrė 410 eurų finansavimą. Kūno kultūros 

mokytoja I. Balkuvienė tapo „Sveikatiados“ projekto  ambasadore  uţ sveikos gyvensenos 

kultūros puoselėjimą ugdymo įstaigoje.  

Organizuojami tėvų susitikimai su Varėnos „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių 

mokytojomis, priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis.Tai uţtikrina vaikų sėkmingą perėjimą į 

kitą ugdymo pakopą. Betarpiškai bendradarbiaujama su Varėnos J. Čiurlionytės mokyklos 

mokytojais, mokiniais. Menų mokyklos mokinių pasirodymai darţelio vaikams skatina 

motyvaciją rinktis muzikinį ugdymą. Bendradarbiaujama su rajono, respublikos darţeliais ir 

dalijamasi gerąja pedagogine patirtimi. Bendradarbiavimas su Varėnos TVM skatina vaikų 

gamtamokslinį ugdymą. Siekiant uţtikrinti sėkmingą specialiųjų poreikių vaikų integraciją, 

bendradarbiaujama su Varėnos švietimo centro PPPS. Darţelyje įrengtas sensorinis kambarys 

ypatingiems vaikams. 

Įstaigos dalyvavimas LL3 pokyčio projekte „Ryšiai ir santykiai, siekiant 

klasės/grupės kiekvieno mokinio/vaiko paţangos“ privertė atidţiau įsiginti į vidinį vaiko pasaulį, 

atrasti laiko bendradarbiauti su kolegomis, ugdytinių tėvais, dalintis gerąją patirtimi. Įtvirtinama 

įstaigos įsivertinimo, susitarimų, nuolatinio mokymosi kultūra, išlaikomi puikūs santykiai su 

socialiniais partneriais, dalijamasi gerąją pedagogine patirtimi: valdyti pokyčius, nukreipiant juos 

prasmingam ugdymui.  

Tam tikslui pasiekti  viena iš pagrindinių vadovo metų veiklos uţduočių buvo 

uţtikrinti kolegialaus bendradarbiavimo ryšius įstaigoje: inicijuoti pedagogų, auklėtojų padėjėjų, 

specialistų vaiko individualios paţangos vertinimą ir aptarimą 2 kartus metuose; inicijuoti 

integruotas veiklas visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus grupėse nuo 2019-09-01. 

Kolegialus vaiko vertinimas vyksta 2 kartus per metus. Įvyko 10 susitikimų, kur vyko sklandus 

kolegialus bendradarbiavimas vardan kiekvieno vaiko individualios paţangos bei aptarta 

integruotų veiklų įtaka skatinant vaiko paţangą. Integruotos veiklos su kūno kultūros, meninio 

ugdymo, dailės mokytojais reguliariai vyksta visose darţelio grupėse. Vaiko individualios 

paţangos vertinimas ir aptarimas tapo planingu ir giluminiu. 

Sukurtas ikimokyklinio ugdymo integruotos veiklos modelis įstaigoje (be lopšelio 

grupių). Pedagogės L. Vilkelienė, D. Juonienė, B. Verbienė, ugdančios ankstyvojo amţiaus 

vaikus, po truputį įsitraukia į integruotos veiklos modelį. Tokiu būdu sudaromos sąlygos 

atsiskleisti kiekvieno vaiko individualumui. Ţengiame pirmuosius ţingsnius vertinant 

individualią vaiko paţangą kolegialumo pagalba. Siekdami vaiko individualios paţangos tapome 

iniciatyvia bendruomene: nuolat augantys, tobulėjantys, draugiški gamtai ir ţmogui, 

konstruktyviai bendradarbiaujantys pedagogai, rūpestingi, aktyvūs, empatiški vaikų tėvai, savimi 

pasitikintys, komunikabilūs vaikai, bendrais susitarimais grįsta darbo kultūra.  
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Ugdytinių skaičius grupėse 2018-2019 m.m. 

 

Eil. 

Nr. Grupės pavadinimas Vaikų amţius 
Vaikų skaičius 

Sąrašinis sk. Priklauso 

1. „Kačiukų“ grupė (lopšelis) 1-3 m. 16 15 

2. „Zuikučių“ grupė (lopšelis) 1-3 m. 15 15 

3. „Pelėdţiukų“ grupė (darţelis) 3-4 m. 23 20 

4. „Drugelių“ grupė (darţelis) 3-4 m. 22 20 

5. „Eţiukų“ grupė (darţelis) 4-5 m. 23 20 

6. „Vyturėlių“ grupė (darţelis) 4-5 m. 22 20 

7. „Ţvirbliukų“ grupė (darţelis) 5-6 m. 22 20 

8. „Boruţėlių“ grupė (darţelis) 5-6 m. 20 20 

9. 
„Gandriukų“ grupė   

(priešmokyklinis ugdymas) 
6-7 m. 23 20 

10. 
„Bitučių“ grupė   

(priešmokyklinis ugdymas) 
6-7 m. 23 20 

 

Ugdytinių skaičiaus pasiskirstymas pagal ugdymo programas  

Ugdymo 

programos 

pavadinimas 

Grupių skaičius Ugdytinių skaičius 

2017-2018 

 m. m. 

2018-2019 

m. m. 

2017-2018 

 m. m. 

2018-2019 m. 

m. 

Ikimokyklinio 

ugdymo   

8  

(iš jų 2 lopšelio 

grupės) 

8 

 (iš jų 2 lopšelio 

grupės) 

154 163 

Priešmokyklinio 

ugdymo 
2 2 36 46 

 

Ugdytinių lankomumo suvestinė 2019 m. 

Lankymo dienų skaičius per metus 251 

Lopšelio grupių vaikai 

Grupių skaičius 2 

Sąrašinis vaikų skaičius 38 

Lankytų dienų skaičius 4 994 

Praleistų dienų skaičius 3 660 

Darželio grupių vaikai  

Grupių skaičius 8 

Sąrašinis vaikų skaičius 171 

Lankytų dienų skaičius 27 309 

Praleistų dienų skaičius 15 167 
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Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas– auklėtojams ir kitiems ugdymo procese 

dalyvaujantiems asmenims yra sudaromos sąlygos tobulinti kvalifikaciją ne maţiau kaip 5 dienas 

per metus. 2019 m.  kvalifikaciją tobulino 80℅ pedagogų.  

Kolegialus dalijimasis patirtimi: vyko 3 pedagogų tarybos posėdţiai, kuriuose buvo 

aptartos šiuolaikinės ugdytojo ir ugdytinio sąveikos, šeimos ir darţelio partnerystės ypatumai; 

edukacinių aplinkų grupėse ir lauke įvertinimas ir tolimesnių gairių numatymas; IT, interaktyvių 

ugdymo priemonių, kompiuterinių mokomųjų programėlių panaudojimas ugdymo(si) procese, 

skatinant pasidalijimą gerąją patirtimi. 

Įvykusiuose 3 metodiniuose posėdţiuose buvo kreipiamas dėmesys į ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus grupių  ilgalaikį ir trumpalaikį  planavimą, 

ugdomosios veiklos planą; vaiko ugdymą – jo prigimtinių poreikių tenkinimą ir kompetencijų 

plėtotę per kūrybingą vaiko ir pedagogo sąveiką; vaikų pasiekimų įvertinimą ir analizę, vaikų 

pasiekimų aplankus bei informacijos pateikimą tėvams (globėjams); ikimokyklinio ugdymo 

programų rengimas įstaigose, gilinamasi ar tai leidţia geriau tenkinti vaikų poreikius, 

atsiţvelgiant į tėvų lūkesčius, darţelio aplinką bei ugdymo savitumus. 

Pareigos Darbuotojų 

skaičius 

Turimas 

krūvis 

Kvalifikacinė kategorija 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojas 

13 12,73 1-auklėtojo metodininko k.k. 

10-vyr. auklėtojos k.k. 

2-auklėtojo k.k.  

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

3 3,18 2 – auklėtojos metodininkės k.k.  

2 – vyr. auklėtojos k.k. 

Meninio ugdymo (muzikos) 

mokytojas 

1 1 muzikos vyr. mokytojo k.k. 

Ikimokyklinio meninio 

ugdymo (dailės) mokytojas  

1 0,5 dailės mokytojo metodininko k.k. 

Neformaliojo ugdymo (kūno 

kultūros) mokytojas 

1 1 kūno kultūros vyr. mokytojos 

Logopedas 2 1 1-logopedės metodininkės k.k. 

1-vyr.logopedės k.k. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

1 1 III vadybinė k.k. 

 

Įstaigoje dirba 21 pedagogas, iš jų 5specialistai (meninio ugdymo, kūno kultūros, 

dailės, dvi logopedės). Aukštąjį išsilavinimą turi 16 pedagogų, tai sudaro 76,2 proc. nuo bendro 

lopšelio-darţelio pedagogų skaičiaus. 

 Šiandien aktualus klausimas – darbuotojų motyvacijos skatinimas. Todėl viena iš 

uţduočių -personalo motyvavimas noriai save realizuoti, komandų telkimas, taikant įgalinančios 

lyderystės formas. Susirinkimų metu diskutuojama apie įvairių darbo grupių, komandų sudarymo 

principus. Darbuotojams pasiūliau patiems pasiskirstyti į tam tikras darbo komandas. Pedagogų 

susirinkimo metu susitarta dėl darbuotojų savanoriško pareigų šiose grupėse pasiskirstymo.  

Rezultatas dţiugina, nes pasirinkę vieną ar kitą komandą, ţmonės jaučiasi atsakingesni, 

motyvuoti veiklai.   

 Savivaldos formos: sudaryta projekto LL3 veiklų koordinavimo grupė, darţelio 

veiklos įsivertinimo, veiklos, strateginio planavimo grupės. Kvalifikacinių renginių metu 
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pakankamai lavinamos bendrosios pedagogų kompetencijos, įgyjama daug naujų dalykinių ţinių, 

suţinoma naujų ugdymo(si) metodų, o gautos ţinios pritaikomos praktikoje ir turi poveikį 

ugdymo kokybei. Tai rodo vaiko individualios paţangos pokytis, padaugėjusios netradicinės 

veiklos, kurių metu aktyvūs būna visi ugdytiniai. Jie neturi nesėkmės baimės, motyvuoti, noriai 

lanko darţelį. Kvalifikacijos tobulinimo procesas uţtikrina dermę tarp švietimo 

įstaigos, individualių auklėtojos poreikių bei ugdymo turinio. Auklėtoja reflektuoja mokymuose 

gautą informaciją, dalijasi su kolegėmis, o gautas idėjas taiko ugdymo procese, todėl gerėja 

ugdymo kokybė. Tai rodo pagerėjęs vaikų socialinis brandumas, mokėjimas bendrauti 

tarpusavyje, sugebėjimas spręsti įvairias problemas, atsiradusi motyvacija mokymuisi.40 proc. 

pedagogų dalijosi gerąja praktika įstaigoje. 20 proc. darbuotojų pritaikė naują praktiką savo 

tiesioginiame darbe.  

 Įstaigoje sėkmingai organizuojamas integruotas ugdymas. Dalyvavimas su 

ugdytiniais SEU olimpiadoje „Dramblys“, paskatino pedagogų gebėjimą bendrauti ir 

bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos 

kūrimą. Testų pagalba  darbuotojai turėjo galimybę nurodyti kas motyvuoja ir demotyvuoja, koks 

vadovavimo stilius darbuotojui leis pasiekti geriausių rezultatų. Įsivertinant naudojamos 

apklausos, kaip darbuotojas jaučiasi darbo vietoje, parodančios stipriąsias ir silpnąsias įstaigos 

puses. Kaip silpnąsias puses nurodo per maţą atlyginimą, didelę atsakomybę. Kaip stipriąsias 

pusės nurodo, kad įstaigoje yra gerbiami, atsiţvelgiama į jų nuomonę, jaučiasi atsakingi uţ 

įstaigos gyvenimą. 

 Švietimo įstaigos įsivertinimo uţ 2019 m. apibendrinimas: 

Stiprieji veiklos aspektai Silpnieji veiklos aspektai 

2.1.1.Programos atitiktis valstybės 

nustatytiems reikalavimams                         4                          

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė3.45 

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė  4 3.1.1. Vaiko daromos paţangos vertinimo 

sistema3.6 

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija      4       5.3.1. Finansavimas3.45 

 

 02 uţdavinys. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir uţtikrinti saugią  

ugdymo(si) aplinką. 

Materialinės bazės stiprinimas. Varėnos „Ţilvičio“ vaikų lopšelis-darţelis yra 

biudţetinė įstaiga, finansuojama mokymo lėšomis, savivaldybės biudţeto lėšomis, gautomis 

pajamomis iš teikiamų paslaugų, kitomis teisėtu būdu įgytomis lėšomis. Įstaiga turi paramos 

gavėjo statusą, todėl gauna lėšų ir iš rėmėjų. Visos grupės aprūpintos kompiuteriais, o 2 

priešmokyklinio ir 3 ikimokyklinio ugdymo grupės – spalvotais spausdintuvais. Materialinės 

bazės stiprinimui įtakos turi ir mokamas kasmėnesinis tėvų abonentinis mokestis, kuris skiriamas 

ugdomosios aplinkos turtinimui. 

Finansiniai šaltiniai 2018 m. 

tūkst. Eur 

2019 m. 

tūkst. Eur 

Ugdymo programų įgyvendinimui, ugdymo sąlygų uţtikrinimui skirtos lėšos 

Savivaldybės biudţeto lėšos 207,4 207,2 

Mokinio krepšelio lėšos 201,4 255,8 

Biudţetinių įstaigų pajamos 54,3 61,3 

Kitų finansavimo šaltinių lėšos 1,5 1,2 

Europos Sąjungos lėšos - 33,4 
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Valstybės kitos dotacijos  0,6 4,0 

IŠ VISO 465.2 562.9 

Įstaiga atvira pokyčiams ir naujovėms. 

Varėnos „Ţilvičio“ vaikų lopšelio-darţelio 2019-2021 m. strateginio plano tikslas – 

uţtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę. Tuo tikslu viena iš pagrindinių vadovo 

metų veiklos uţduočių – netradicinės lauko aikštelės įrengimas. Įrengtas muzikinis kiemelis 

lopšelio-darţelio teritorijoje– nupirktas 1 muzikos instrumentų komplektas. 

 Įgyvendinant projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-22-0013 „Šeštadieninė socialinių 

įgūdţių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties 

šeimų vaikams“, šeštadieninė grupė aprūpinta inovatyviomis ugdymo priemonėmis. Šio projekto 

tikslinės grupės vaikams organizuojamos edukacinės išvykos. Šeštadieninės grupės vaikų įvairių 

kompetencijų ugdymas kiekvieną šeštadienį 4 valandas vyksta bendruomenės grįstais 

susitarimais ir savanorystės principu. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Senosios 

Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darţeliu, NVO „Ropė“.  

Nuo 2019-11-18 kartu su partneriais: Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-

darţeliu, Varėnos Švietimo centro PPPS ir  NVO „TAU“ įgyvendinamas projektas 

„Vaivorykštiniai jungčių tiltai“. Šiuo projektu siekiama ypatingų ir socialinę atskirtį turinčių 

vaikų didesnės integracijos tarp bendraamţių bei socialinės atskirties maţinimo. 

 Įsigytos interaktyvios grindys, naudojamos įvairaus amţiaus vaikų ugdymui ir 

aktyviam laisvalaikiui organizuoti. Atnaujintos vaikų ţaidimų aikštelės: įsigytos 3 smėliadėţės su 

tentais, 10 lauko suoliukų vaikams. Lauko erdvės pritaikytos skatinti vaikų saviraišką, judrumą, 

kūrybiškumą, muzikalumą. Bendro naudojimo erdvėse atnaujintas informacinis stendas. 

Uţtikrintos geros, saugios darbo sąlygos, ugdomoji veikla vykdoma saugioje, higienos 

reikalavimus atitinkančioje įstaigos teritorijoje. 

2019 m. balandţio 26 dieną projekto „Lyderių laikas 3“konferencijoje „Drąsinti 

ateitį reikia“ skaičiau pranešimą „Ryšiai ir santykiai ugdant ikimokyklinio amţiaus vaikus, kurie 

turi specialiųjų poreikių arba patiria socialinę atskirtį“.  

 

Lopšelio-darţelio skolos 2019-12-31 

 

 03 uţdavinys. Vykdyti švietimo įstaigų pastatų renovaciją ir aplinkos 

modernizavimą, uţtikrinant atitikimą higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų 

reikalavimus.  

Lopšelio-darţelio patalpos ir pastatas renovuotas, todėl sudarytos puikios sąlygos 

vaikų ugdymui. Ankstyvojo ir viduriniojo amţiaus vaikai ugdomi grupėje, muzikos ir sporto 

salėse, lauko ţaidimų aikštelėse. Uţtikrinama saugi, patraukli, patogi aplinka, gerai suplanuota, 

padedanti vaikams įsitraukti į įvairias veiklas. Vyresniojo ir priešmokyklinio amţiaus vaikų 

ugdymas vyksta ir netradicinėje aplinkoje(vyresni vaikai kartą per savaitę lanko biblioteką, 

kurioje susipaţįsta su naujomis knygelėmis, jas aptaria). Lanko kultūros centro kino salę, kurioje 

Biudţeto lėšų įsiskolinimas 2019-12-31 

Eur 

Bendras biudţeto lėšų įsiskolinimas 10989,69 

Komunalinės paslaugos 31,07 

Kitos paslaugos 27,83 

Maistas  10306,63 

Socialinis draudimas 624,16 
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susipaţįsta su parodomis, ţiūri kiną. Edukacinės kelionės miško keliukais, eţerų pakrančių 

tvarkymas. Išvykos į etnografines sodybas, kuriose kepa duoną, susipaţįsta su grikio keliu iki 

stalo. Aplanko Karpiškių ţvėrynėlį, Trakų, Gedimino pilis, jų apylinkes, panaudojant 

netradicinius ugdymo būdus ir metodus. Vaikai per patirtį, eksperimentuodami, mokosi ir ugdosi 

įvairias kompetencijas: paţinimo, socialinė, komunikavimo, meninė, sveikatos, mokėjimo 

mokytis. Grupės aplinkoje diegiame ugdančiosios aplinkos kūrimo technologijas (kompiuteriai, 

erdvėse išdėliotos priemonės).  Ugdome vaiko kompetencijas per mokymąsi ţaidţiant, 

savarankiško, patirtinio, situacinio, imitacinio, interpretacinio, ugdymo(si) technologijas. Vaiko 

savivertei formuoti naudojami skatinamieji metodai (pagyrimas, pritarimas, palaikymas, 

pasiūlymas). Kompetencijų ugdymui didelę įtaką turi vaiko ir pedagogo kūrybinė sąveika 

(bendravimas, bendradarbiavimas, kooperavimasis). Problemų sprendimas, diskusija, projektų 

metodas. Ugdymas pavyzdţiu (modeliavimas). Refleksyvusis mokymasis. Informacijos 

priėmimas, paieška, atranka, sisteminimas, analizė. Tyrinėjimas, eksperimentavimas, kūryba, 

fantazavimas. 

Varėnos rajono savivaldybės dėka įstaigoje atnaujinti maisto gamybos įrenginiai -

nupirkta konvekcinė  krosnelė, skirta vaikų maitinimo patiekalų gamybai. 

 Varėnos „Ţilvičio“ vaikų lopšelio-darţelio 2019-2021 m. strateginio plano 

socialinių poreikių aprašyme teigiama viena didţiausių problemų, kurias pastaraisiais metais 

patiria tiek visa Lietuva, tiek Varėnos rajono savivaldybė – sparčiai maţėjantis gyventojų 

skaičius.  

 Valstybės socialinė politika nukreipta į paramos šeimai ir vaikams sistemos 

tobulinimą: tai pašalpos šeimoms, lengvatos uţ vaiko išlaikymą lopšelyje-darţelyje, nemokamo 

maitinimo skyrimas bei lėšos mokymo reikmenų įsigijimui. Tuo tikslu viena iš pagrindinių 

vadovo metų veiklos uţduočių buvo pateikti projekto paraišką Varėnos miesto VVG. Projekto 

paraiška „Vaivorykštinių jungčių tiltai“, pateikta kartu su partneriais: Senosios Varėnos 

„Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darţeliu, Varėnos švietimo centro PPPS ir NVO „Trečiojo amţiaus 

universitetas“ gavo finansavimą ir startuoja mūsų įstaigose. 

 
 

L. e. p. direktorė     Rimutė Latvienė
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