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Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio 2020–2022 metų strateginio ir 2020 metų veiklos 

planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų kokybės 

užtikrinimą. Įgyvendinant vieną pagrindinių siekių – sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, 

aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui bei užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(si), - ugdymo kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno 

ugdytinio pažangos, gerinome mokymosi proceso organizavimą. Vadybiniai siekiai buvo kryptingai 

orientuoti į vaikų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių tobulinimą, vaikų saugumo užtikrinimą, 

edukacinių erdvių plėtojimą ir efektyvų lėšų valdymą.  

2020 pasiekti reikšmingi kokybiniai pokyčiai: 

 Siekiant sėkmingo ugdymosi proceso organizavimo užtikrinimo sukurtas ikimokyklinio  

ugdymo integruotos veiklos modelis įstaigoje (be lopšelio grupių). Tokiu būdu sudarytos sąlygos 

atsiskleisti kiekvieno vaiko individualumui. Žengiame pirmuosius žingsnius vertinant individualią 

vaiko pažangą kolegialumo pagalba. Siekiant vaiko individualios pažangos tapome iniciatyvia 

bendruomene: nuolat augantys, tobulėjantys, draugiški gamtai ir žmogui, konstruktyviai 

bendraujantys mokytojai, rūpestingi, aktyvūs, empatiški vaikų tėvai, savimi pasitikintys, 

komunikabilūs vaikai, bendrais susitarimais grįsta darbo kultūra. Pradėta įgyvendinti socialinių 

emocinių vaikų įgūdžių programa „Kimochis“. Atsakingai vykdoma Vaikų emocinių ir elgesio 

problemų prevencijos programa „Zipio draugai“. Lopšelis-darželis tapo „Sveika Mokykla“ ir 

sėkmingai įgyvendina įvairius sveikatinimo projektus. 

 Siekiant kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo –

užtikrintas pedagogo ir vaiko bendradarbiavimu grindžiamas ugdymas, kurio dėmesio centre yra 

ugdytinis. Sėkmingai turtinama integruoto, patirtinio, paremto vaiko individualių poreikių tenkinimu 

ugdymo sistema. Nuolat skatinama ugdymo turinio kokybė, taikomi inovatyvūs individualizuoto 

ugdymo metodai, naratyvinis žaidimas, STEAM ir kitos pažangios technologijos. Visos grupės 

aprūpintos kompiuteriais.  

 Tobulinant vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo sistemą – lopšelyje-darželyje, kaip ir kasmet 

vykdytas veiklos kokybės įsivertinimas, kuris yra sistemingas ir nuoseklus procesas. Vidaus kokybės 

įsivertinimo grupė išanalizavo gautus rezultatus, supažindino su jais visą bendruomenę, pateikė 



rekomendacijas. Darželyje tobulinama planavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo sistema. 

Individualiai bendraujama su šeima, siekiant geresnės vaikų ugdymo kokybės. 

Šiuo metu atliekamas giluminis auditas - ugdymo kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno ugdytinio 

pažangos. 

  Siekiant ugdymo formų įvairovės, stiprintas vienas svarbiausių struktūrinių ikimokyklinio 

ugdymo kokybės užtikrinimo kriterijų – pedagogo ir vaikų santykis, kuris  leidžia užtikrinti 

kokybišką vaiko ugdymą ir globą, bet neriboja ugdymo organizavimo formų įvairovės. Darželyje 

prisitaikoma prie įvairių vaikų poreikių, šeimų vertybių, pasaulėžiūros. Įstaigoje taikomi nauji 

ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai: nuotolinis ugdymas, kuris paskatino glaudesnį 

pedagogų  bendradarbiavimą, kūrybiškumą, atskleidė gebėjimus edukacinių programų rengimui, 

interaktyvių priemonių kūrimui ir panaudojimui, suartino ryšį su šeima. Ypatingai naudingas 

sustiprėjęs grįžtamasis ryšys. Inovacijų pritaikymas ugdymo procese įprasmino vaiko ugdymąsi 

lopšelyje-darželyje. Inovatyvių diegimas įstaigoje ir naujovėmis paremti pokyčiai sąlygojo geresnius 

ugdymo rezultatus – įrengtas sensorinis kambarys ypatingiems vaikams.  

 Puoselėjant tautiškumą, siekiant puoselėti vaikų tautinį ir kultūrinį tapatumą, pilietiškumą, 

skatinant domėtis ir tyrinėti artimiausią socialinę ir gamtinę aplinką, žmonių sukurtas vertybes, 

aktyviai veikiant bei įprasminant savas žinias ir patyrimą įvairiose aplinkose, organizavome įvairias 

tautines, kalendorines šventes, kuriose dalyvavo bendruomenė.  

 Stiprinant ryšius su kitomis švietimo, sveikatos, kultūros institucijomis, visuomene, 

bendradarbiaujame su rajono, respublikos darželiais, pradinių klasių mokytojomis, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogėmis, dalinamės gerąją pedagogine patirtimi. Siekiant užtikrinti sėkmingą 

specialiųjų poreikių vaikų integraciją, bendradarbiaujame su Varėnos švietimo centro PPPS, 

siekdamos užtikrinti sėkmingą specialiųjų poreikių vaikų integraciją ir ugdymą, dalyvaujame 

seminaruose. 

 Materialinės bazės stiprinimas: 

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

grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų 

vaikams“ įgyvendinimą, šeštadieninė grupė aprūpinta inovatyviomis ugdymo priemonėmis. Šio 

projekto tikslinės grupės vaikams organizuojamos edukacinės išvykos. Įrengtas muzikinis kiemelis 

lopšelio-darželio teritorijoje. Šeštadieninės grupės vaikų įvairių kompetencijų ugdymas 

bendruomenės susitarimu kiekvieną šeštadienį 4 valandas vyksta  savanorystės principu. Projektas 

įgyvendinamas kartu su partneriais - Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu, NVO 

„Ropė“. Projekto vertė -  35 000 eurų.  

Nuo 2019-11-18 įgyvendinamas projektas „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“, kartu su 

partneriais: Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu ir Varėnos Švietimo centro PPPS, 

asociacija „TAU“. Šiuo projektu siekiama ypatingų ir socialinę atskirtį turinčių vaikų didesnės 

integracijos tarp bendraamžių bei socialinės atskirties mažinimo. Projekto vertė – 21 000 eurų.  

Įstaigoje atnaujinti maisto gamybos įrenginiai: nupirkta konvekcinė krosnelė, skirta patiekalų 

mokinių maitinimui maisto gamybai. 

 Siekiant efektyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais bei atsižvelgiant  į  tėvų  

pageidavimus, įstaigoje sudarytos sąlygos Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklai vykdyti 

„Ankstyvojo meninio ugdymo programą“, kurioje dalyvauja Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-

darželio 5-6 metų vaikai.  Tėvų pageidavimu įstaigoje ugdytiniai, kurie pageidauja, mokomi anglų 

kalbos. Anglų kalbos užsiėmimų organizavimui sudarytos sąlygos darželio patalpose, su mokytoja 

pasirašyta  sutartis. Organizuojami tėvų susitikimai su Varėnos „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių 

mokytojomis, būsimomis priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis, psichologais ir t.t.  

Psichologo, vaikų psichiatro E. Karmazos paskaita-konsultacija įstaigos tėvams „Vaiko motyvacija 

veikti, mokytis ir siekti“, Varėnos švietimo centre. 

Grupės aprūpintos ugdymui reikalingomis priemonėmis. Vaikų bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymui(si) sudarytos saugesnės sąlygos judriai veiklai, padidėjo edukacinių erdvių lauke 

funkcionalumas. Dirbdamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, planavome ir organizavome efektyvų 

ugdymo turinį, tėvus įtraukėme į vaikų ugdymo(si) procesą, taip užtikrindamos sistemingą 



grįžtamąjį ryšį. Įvykusių pramogų, renginių, švenčių, parodų, akcijų, išvykų, veiklų nuotraukos 

talpinamos „Žilvičio“ lopšelio-darželio internetinėje svetainėje https://www.varenoszilvitis.lt/  

2020 m. vaikai, tėvai  kartu su pedagogais dalyvavo:  

 1 tarptautiniame ilgalaikiame tėvų ir pedagogų projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą, 

laimingas vaikas“; 

 1tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte „Saulėto 

oranžinio traukinio kelionė“; 

 1 respublikinėje  kūrybinių darbų parodoje „Mikrobams ir virusams - ne“ ; 

 2 respublikiniuose kūrybiniuose projektuose ,,Mano verba“, ‚,Kalėdinis žaisliukas“. 

2020 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo: 

 1 respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“; 

 2 respublikiniuose projektuose „Velykų margutis“ ir „Auginu raidę“; 

 2 tarptautinėse virtualios ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodose 

„Ką rudens gėrybės slepia“, „Kamuolio diena“; 

 1 respublikiniame piešinių konkurse „Tai vabzdžių gražumas, tai vabzdžių margumas“; 

 1 respublikinėje piešinių parodoje „Gėlė tau, mokytojau“; 

 2 respublikiniuose darbų parodose „Pusnynuos nykštukai miega“ ir „Ką matau per langą“; 

 3 respublikiniuose nuotraukų parodose „Padovanok draugui šypseną“, ,,Originaliausia darbo 

vieta“, „Užburiantis origamio menas“. 

Lopšelio-darželio pedagogai suorganizavo: 

 2 respublikinius virtualių fotografijų konkursus „Grybų fiesta“, ,,Pavasario grožis“; 

 2 respublikinius piešinių konkursus ,,Margučių žaismas spalvomis“ ir „Sveikos ir laimingos 

vaikystės šypsena“. 

Siekdami kokybiško ir efektyvaus lopšelio-darželio funkcionavimo bei gerinant įstaigos veiklos 

kokybę, tobulinome pedagogų profesines kompetencijas atsižvelgiant į šiuolaikiškas vaiko 

ugdymo(si) kaitos tendencijas, į įstaigos tikslus ir prioritetus. Įstaigoje vyko mokymasis ir 

dalijimasis savo veiklos patirtimi įgyvendinant „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant 

Kimochis programą“. 9 pedagogai tobulino informacinių technologijų naudojimo vaikų/mokinių 

motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas, dalyvaudami 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo 

„Skaitmeninių priemonių kūrimas efektyviam vaikų ugdymui“ mokymuose. 9 pedagogai Varėnos 

rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams pristatė interaktyvias 

mokymo priemones, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų skaičiavimo 

gebėjimams, dėmesingumui lavinti, mokant susieti skaitmenį su jo grafiniu vaizdu; pastabumui bei 

pasaulio pažinimo suvokimui lavinti; vaikų dėmesiui ir atminties lavinimui, sąvokų įtvirtinimui; 

matematiniams gebėjimams ugdytis. 70 proc. pedagoginių darbuotojų yra išklausę 60 val. 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“. Dauguma 

pedagogų nuotoliniu būdu  tobulino įvairias kompetencijas. Visi įstaigos pedagogai dalyvavo 

„Besimokančių darželių tinkle“, kuriame dalinosi savo patirtimi, tobulino bendrąsias kompetencijas. 

Kuriant darnią bendruomenę, formuojant darnaus mąstymo bei elgesio įgūdžius, plėtojant  

partnerystę ir bendradarbiavimą,  pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 

 su Varėnos Švietimo centru;  

 su  Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu; 

 su Asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“; 

 su Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“; 

 su Varėnos Švietimo centru dėl atlygintinų paslaugų (4 ugdytiniams); 

su Varėnos sveikatos biuru dėl psichologinių mokymų darbuotojams „Šalių bendradarbiavimas, 

organizuojant bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos 

srityje stiprinimo paslaugas, kurios numatytos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-523 (toliau – Paslauga)“. 

 

 

 

https://www.varenoszilvitis.lt/


II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau 

– užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

 

1.1.Tobulinti 

įstaigoje esančią 

vaiko vertinimo 

tvarką. 

 

Atnaujinti 

vaiko 

vertinimo 

tvarkos aprašą 

 

1.Įvykę 2 įstaigos 

pedagogų tarybos 

posėdžiai 

 

2.Patvirtintas vaiko 

vertinimo tvarkos 

aprašas. 

Įvykdyta  

1.Įvyko 3 įstaigos 

pedagogų posėdžiai, 

kuriuose buvo aptariamas 

ikimokyklinuko  vertinimo 

anketos. 

 2.Atnaujintas ir 

patvirtintas vaiko 

vertinimo aprašas. 

1.2.Stiprinti švietimo 

pagalbos vaikams  

teikimą įstaigoje 

 

Plėsti švietimo 

pagalbos 

pasiūlą 

(psichologo, 

specialiojo 

pedagogo 

pagalba) 

 

Siekti, kad 

vaikų skaičius, 

gaunantis 

psichologo 

pagalbą, 

padidėtų 15% 

 

1.Įstaigos vaikams 

teikiamos švietimo 

pagalbos sąrašas 

2.Varėnos švietimo 

centro paslaugų teikimo 

sutartis 

 

3.Vaikų, kuriems 

teikiama švietimo 

pagalba, sąrašas 

Įvykdyta 

Švietimo pagalbos 

teikimas 4 vaikams. 

 

 Pasirašyta Varėnos 

švietimo centro paslaugų 

teikimo           sutartis 2020-

09-01 Nr.1 

Švietimo pagalbos 

teikimas 15 vaikų 

(projektas) Kiekvienas 

tikslinės grupės vaikas 

galimybę gavo  

sensomotorinę pagalbą po 

1 užsiėmimą (1 val.) per 

savaitę. Iš viso per mėnesį 

4 užsiėmimai. Per projekto 

laikotarpį 60 užsiėmimų.  

1.3. Užtikrinti 

kryptingą personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

 

Organizuoti 

pedagogų 

kvalifikacijos 

vaiko 

vertinimo 

srities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padidėjęs 50 proc. 

pedagogų, patobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 40 proc. pedagogų 

dalijosi gerąja praktika 

Įvykdyta 

100 proc.  pedagogų 

dalyvavo visus mokslo  

metus  mokymuose 

„Besimokančių darželių 

tinklas“. 

Nuotoliniu būdu dalyvavo 

mokymuose ir tobulino 

turimas žinias  

pedagogas.lt  

Nuotoliniu būdu 

vykdomuose 

susitikimuose, pedagogai 

dalinosi gerąja praktika su 

kolegėmis apie vaiko 

vertinimą. Praktika 



2. 50% įstaigos 

pedagogų 

(darbuotojų) 

siekė tobulinti 

kvalifikaciją 

vaiko 

vertinimo tema 

kolektyve. 20 proc. 

darbuotojų pritaikė naują 

praktiką savo 

tiesioginiame darbe 

pritaikyta tiesioginiame 

darbe. Seminarai, kuriuose 

dalyvavo  100%    visi 

įstaigoje dirbantys 

pedagogai, suorganizuoti 

mano iniciatyva įstaigoje. 

Gintarė Visockė-Vadlugė, 

VŠĮ „Prasminga vaikystė 

direktorė“ skaitė paskaitą 

„Socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymas 

integruojant Kimochis 

programą“. Psichologo E. 

Karmazos seminaras: 

,,Kaip padėti adaptuotis 

aplinkoje 

ypatingiems vaikams“. 

 

 

 

 

1.4. Tęsti  iš Europos 

sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

finansuojamo 

Projekto Nr. 08.6.1-

esfa-t-927-01-0063 

„Vaivorykštiniai 

jungčių tiltai“ 

įgyvendinimą 

 

Įrengti 

sensomotorinių 

priemonių 

kambarį 

Varėnos 

švietimo 

centro PPPS. 

 

 

1.Įrengtas 

sensomotorinių 

priemonių kambarys 

Varėnos Švietimo centro 

PPPS. 

Įvykdyta 

Varėnos švietimo centro 

PPPS nupirkta: sensorinės 

priemonės komplektas:  

1 planšetė,  

6 lemputės,  

1 kištukas su HDHI 

jungtimi,  

1 bevielio ryšio tiltas,  

4 visų įrenginių pakrovimo 

jungtys, 

 1 originali programinė 

įranga, 

 1 vnt. spausdintos 

metodinės medžiagos. 

 Burbulų vamzdžio 

komplektas:  

1 burbulų vamzdis, 

šviečiantys pluoštai 

burbulų vamzdžiams,  

1 paminkštintas pagrindas 

burbulų vamzdžiui,  

1 laikiklis burbulų 

vamzdžiui. 

1 Batutas. 

Įsigytos sensorinės 

mokymo priemonės: 1 

sensorinių silikoninių 

diskų rinkinys,  

1 jungiamoji šviečianti 

dėlionė,  

1 kvapų atpažinimo 

žaidimas ,,Kasdieniai 

kvapai“  

 


