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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2020 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITAI 

 

2021 m.  balandžio 7 d. Nr. T-IX-599 

Varėna

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 209 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba                      

n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui 

(Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo rūmams (A. Mickevičiaus 

g. 8A, Kaunas) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos. 

 

 

Savivaldybės meras         Algis Kašėta 

 
 

 

 

 

Švietimo skyriaus vedėja 

 

Stasė Bingelienė  

2021-04-07 
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VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

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).   

Kontaktinė informacija: Parko g. 6, LT-65192 Varėna, telefonas (8 310) 52 096, el. paštas 

darželis.zilvitis@varena.lt  

Įstaigos vadovas: nuo 2018 m. kovo 2 d. lopšeliui-darželiui vadovauja laikinai einanti 

direktoriaus pareigas Rimutė Latvienė, 2015 m. gegužės mėn. įgijusi III vadybinę kvalifikacinę 

kategoriją.  

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. „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis 

tapo šiuolaikišku, atviru naujovėms, dirbančiu komandinį darbą, gebančiu tenkinti šeimos ir 

bendruomenės poreikius. Tobulinamas ugdymo procesas, taikomi nauji ugdymo metodai, pažangios 

technologijos (visos grupės aprūpintos kompiuteriais, dalis grupių – ir spausdintuvais, salėje įrengtos 

interaktyvios grindys). Su įstaigos bendruomene sklandžiai įgyvendinamos strateginiame plane 

numatytos kryptys, skatinami kolegialūs santykiai, kūrybiškos iniciatyvos, savita ir turtinga įstaigos 

kultūra. Vadybiniai siekiai buvo kryptingai orientuoti į vaikų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

tobulinimą, vaikų saugumo užtikrinimą, edukacinių erdvių plėtojimą ir efektyvų lėšų valdymą.  

2020  m. 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. Pradėta įgyvendinti socialinių emocinių vaikų įgūdžių programa 

„Kimochis“. Atsakingai vykdoma Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio 

draugai“. 2020-06-10 lopšelis-darželis pripažintas sveikatą stiprinančia 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.  

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 

įsivertinimas - 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 
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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 gerąja 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. 

Vyko 4 planuotos pratybos kartu su Varėnos PGT vyr. inspektoriais ir Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos vyr. specialistų (civilinei saugai) N. Lysenkovu. 

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. Apie 

tai: https://naujasis.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/11/13/news/socialine-vaiku-atskirti-varenos-

bendruomene-mazina-vaivorykstes-spalvu-kryptimis-17098727/ 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. Vaikai, tėvai  kartu su pedagogais dalyvavo:  

tarptautiniame ilgalaikiame tėvų ir pedagogų projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą, laimingas vaikas“; 

tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė“; 2 tarptautinėse virtualios ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų 

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

Dalyvavimas įvairiuose respublikiniuose projektuose, kuriuos įgyvendina bendruomenė: 

socialinio ir emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“, kurios  metu ugdėme 5 pagrindines socialinės 

emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų 

sprendimų priėmimą; dalyvavome visuotinėje pilietinėje iniaciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 

kurios metu  sužibusios žvakelės - ženklas, kad norime prisiminti ir pagerbti žuvusius ir nuketėjusius 

1991 metų Sausio 13-osios dalyvius. Dalyvavo pakviesti svečiai: Jonas Garnionis, kuris dalyvavo 

sausio įvykiuose, bei Dainavos apygardos 107 kuopos kariai: Deivydas Skliutas ir Meilas Kaziulionis 

(L. Alubauskienė); minėdami Tarptautinę tolerancijos dieną: kartu su ugdytiniais išsiaiškinome kokia 

yra žodžio „tolerancija“ reikšmė, aptarėme koks tolerantiškas žmogus ir kodėl svarbu būti 

tolerantišku. Ugdytiniai taip pat žiūrėjo filmukus apie toleranciją, aptarė nepakantumo, netolerancijos 

atvejus, išsiaiškino, jog labai svarbu, kad toleravimas nevirstų abejingumu. žiūrėjome jautrų filmuką 

apie ežiuką („What Would Christmas be without love?“ ,,Bjaurusis ančiukas) ir visi kartu kūrėme 

tolerancijos dėlionę. Apjungėme į vieną bendrą dėlionę --Žilvičio medį. (Silva Mikučionytė 

Bingelienė, Lina Alubauskienė), kūno kultūros mokytoja I. Balkuvienė - „Lietuvos mažųjų 

https://naujasis.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/11/13/news/socialine-vaiku-atskirti-varenos-bendruomene-mazina-vaivorykstes-spalvu-kryptimis-17098727/
https://naujasis.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/11/13/news/socialine-vaiku-atskirti-varenos-bendruomene-mazina-vaivorykstes-spalvu-kryptimis-17098727/
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žaidynės“, meninio ugdymo mokytojas N. Bakula ir pedagogės - „Visa mokykla šoka“. Šie projektai 

skatina mažųjų aktyvumą, smalsumą, orientaciją, taisyklių laikymąsi, teigiamas emocijas. Labai 

džiaugiamės, kad   dalyvaujame  unikaliame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“. Nors šie 

metai kitokie, visi patyrėme daug iššūkių karantino metu, bet darželio bendruomenė surinko elektros 

ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų surinkome 69kg baterijų, bei 302kg atliekų, pavertus į 

eurus, ugdymo įstaiga gavo beveik 56.13 eurų. įsigijome lankus, bei knygas. Dalyvavimas 

respublikinėse iniciatyvose „Atmintis gyva, nes liudija“ (L. Alubauskienė), „Tolerancijos diena“ (L. 

Alubauskienė, S. Mikučionytė-Bingelienė)  padeda ugdyti patriotiškumo jausmą, atsakomybę, 

pagarbą, skatina motyvaciją. Dainų dainelės konkurse į II-jį etapą, kuris vyks sausio 10 d. Alytuje, 

pateko Atėnė Žibėnaitė ir Guostė Plokštytė (N. Bakula). 2020 m. vaikai kartu su pedagogais 

dalyvavo: respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“; 2 respublikiniuose projektuose 

„Velykų margutis“ ir „Auginu raidę“; respublikiniame piešinių konkurse „Tai vabzdžių gražumas, tai 

vabzdžių margumas“; respublikinėje piešinių parodoje „Gėlė tau, mokytojau“; respublikiniuose 

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

parodose „Padovanok draugui šypseną“, ,,Originaliausia darbo vieta“, „Užburiantis origamio menas“. 

“; respublikinėje  kūrybinių darbų parodoje „Mikrobams ir virusams - ne“; 2 respublikiniuose 

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

Galime didžiuotis, kad mūsų lopšelis-darželis žinomas ir respublikoje: Varėnos „Žilvičio“ 

vaikų lopšelis-darželis: kas džiugina mokytoją? apie meninio ugdymo mokytoją N. Bakulą: 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/varenos-zilvicio-vaiku-lopselis-darzelis-kas-

dziugina-mokytoja-233-1232952?copied 

Lopšelio-darželio pedagogai suorganizavo: 2 respublikinius virtualių fotografijų konkursus 

„Grybų fiesta“, ,,Pavasario grožis“ (L.Alubauskienė, S. Mikučionytė-Bingelienė); 2 respublikinius 

piešinių konkursus ,,Margučių žaismas spalvomis“( L.Alubauskienė, Ž. Stankūnienė) ir „Sveikos ir 

laimingos vaikystės šypsena“ (S. Mikučionytė-Bingelienė, I. Nedzveckienė). 

Rajono mastu dalyvaujame įvairiuose renginiuose, dalyvaujame susitikimuose su žinomais 

žmonėmis. Varėnos rajono viešosios bibliotekos darbuotojai organizavo antrąjį pėsčiųjų žygį 

„Martyno Vainilaičio takais“ į Mergežerio kaimą. Žygiui suburti lopšelio-darželio priešmokyklinio 

ugdymo „Gandriukų“ grupės ugdytiniai. Gandriukai įveikė 8 kilometrų trasą, buvo apdovanoti 

Varėnos viešosios bibliotekos direktoriaus Eitaro Kazimiero Krupovičiaus diplomais už dalyvavimą 

pėsčiųjų žygyje „Martyno Vainilaičio takais. Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta muzikologės 

Ingos Gučienės nauja knyga „Draugų dienos“, kurioje 6 pasakos, 16 dainų natų ir garso takelių (CD). 

Renginio metu koncertavo lopšelio-darželio auklėtiniai ir jaunoji dainininkė Atėnė Žibėnaitė, jų 

vadovas Nerijus Bakula. Akcijoje „Papuošk mylimą miestą Varėną“ (dailės mokytoja L. Čenienė, 

pedagogės), įvairūs renginiai organizuojami su Varėnos sveikatos biuru. 

Organizuojant renginius „Vasario 16-oji (I. Navickienė,S.Kierienė), „Velykos“ 

(bendruomenė, sukurtas muzikinis sveikinimas bendruomenei), „Užgavėnės“ (B. Verbienė, V. 

Kvaraciejienė), Tarptautinė vaikų gynimo diena (I. Nedzveckienė, S. Mikučionytė-Bingelienė), 

„Rugsėjo 1-oji“ (L. Alubauskienė, Ž.Stankūnienė, N. Bakula, pedagogės), „Moliūgo gimtadienis“   

(J. Gudaitienė, S. Mikučionytė-Bingelienė), „Saugaus eismo rytmetis: gatvėje būk atsargus“ (S. 

Mikučionytė-Bingelienė, A. Uždavinienė, M. Maslauskienė), „Ožio diena“ (A. Pūtienė, 

Ž.Stankūnienė), Sniego diena (J. Gudaitienė, S. Mikučionytė-Bingelienė), „Stebuklo belaukiant“ (N. 

Bakula, D. Čenienė, R. Karsokienė), ugdomas tautiškumas, patriotiškumas. Sukurtas sveikinimas 

bendruomenei Kalėdų belaukiant. Pagal galimybes organizuojamos įvairios edukacinės išvykos. 

Mokytojų dienos minėjime dalyvavo „Žvirbliukų“ ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 

kurie visas auklėtojas pasveikino su profesine švente skambia daina, šokiu ir gražiais palinkėjimais. 

Dalyvavo svečiai: buvusi direktorė Regina Tamulevičienė, auklėtoja Danutė Draugelienė ir muzikos 

mokytoja Onutė Zacharkienė  (Irena Nedzveckienė, Irena Navickienė). 

Siekiant efektyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais bei atsižvelgiant į tėvų 

pageidavimus, įstaigoje sudarytos sąlygos Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklai vykdyti 

„Ankstyvojo meninio ugdymo programą“, kurioje mokosi darželio 5-6 metų vaikai. Betarpiškai 

bendradarbiaujama su Varėnos J. Čiurlionytės mokyklos mokytojais, mokiniais. Menų mokyklos 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/varenos-zilvicio-vaiku-lopselis-darzelis-kas-dziugina-mokytoja-233-1232952?copied
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mokinių pasirodymai darželio vaikams skatina motyvaciją rinktis muzikinį ugdymą. Tai užtikrina 

vaikų sėkmingą perėjimą į kitą ugdymo pakopą. Taip pat, tėvų pageidavimu, ugdytiniai mokomi 

anglų kalbos. Šie užsiėmimai vyksta darželio patalpose. Su anglų kalbos  mokytoja sudaryta sutartis. 

Bendradarbiaujama su rajono, respublikos darželiais ir dalijamasi gerąja pedagogine patirtimi. 

Siekiant užtikrinti sėkmingą specialiųjų poreikių vaikų integraciją, bendradarbiaujama su Varėnos 

švietimo centro PPPS. Darželyje įrengtas sensorinis kambarys ypatingiems vaikams. Organizuojami 

tėvų susitikimai su Varėnos „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytojomis, būsimomis 

priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis, psichologais ir t.t. 2020 m. sausio mėn. įvyko 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/  

Įstaigos dalyvavimas LL3 pokyčio projekte „Ryšiai ir santykiai, siekiant klasės/grupės 

kiekvieno mokinio/vaiko pažangos“ privertė atidžiau 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.  

 Vaiko individualios pažangos vertinimas ir aptarimas tapo planingu ir giluminiu. Žengiame 

pirmuosius žingsnius vertinant individualią vaiko pažangą kolegialumo pagalba. Siekdami vaiko 

individualios pažangos tapome iniciatyvia bendruomene: nuolat augantys, tobulėjantys, draugiški 

gamtai ir žmogui, konstruktyviai bendradarbiaujantys pedagogai, rūpestingi, aktyvūs, empatiški 

vaikų tėvai, savimi pasitikintys, komunikabilūs vaikai, bendrais susitarimais grįsta darbo kultūra.  

Ugdytinių skaičius grupėse 2019-2020 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 
Grupės pavadinimas Vaikų amžius 

Vaikų skaičius 

Skaičius sąraše 

Pagal 

higienos 

normas  

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

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

3. „Boružėlių“ grupė (darželis) 3-4 m. 16 16 

4. „Žvirbliukų“ grupė (darželis) 3-4 m. 21 20 

5. „Pelėdžiukų“ grupė (darželis) 4-5 m. 20 20 

6. „Drugelių“ grupė (darželis) 4-5 m. 22 20 

7. „Vyturėlių“ grupė (darželis) 5-6 m. 23 20 

8. „Ežiukų“ grupė (darželis) 5-6 m. 24 20 

9. 
„Gandriukų“ grupė   

(priešmokyklinis ugdymas) 

5-6 m. 3 
20 

6-7m. 20 

10. 
„Bitučių“ grupė   

(priešmokyklinis ugdymas) 

5-6 m. 3 
20 

6-7 m. 19 

 

 

https://www.varenoszilvitis.lt/
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Ugdytinių skaičiaus pasiskirstymas pagal ugdymo programas 

 

Ugdymo programos 

pavadinimas 
Grupių skaičius Ugdytinių skaičius 

2018-2019 

 m. m. 

2019-2020 

m. m. 

2018-2019 

 m. m. 

2019-2020 m. 

m. 

Ikimokyklinio 

ugdymo   

8  

(iš jų 2 lopšelio 

grupės) 

8 

 (iš jų 2 lopšelio 

grupės) 

163 163 

Priešmokyklinio 

ugdymo 
2 2 46 39 

 

Ugdytinių lankomumo suvestinė 2020 m. 

 

Lankymo dienų skaičius per metus 253 

Lopšelio grupių vaikai 

Grupių skaičius 2 

Vaikų skaičius sąraše 31 

Lankytų dienų skaičius 3 177 

Praleistų dienų skaičius 3 721 

Darželio grupių vaikai  

Grupių skaičius 8 

Vaikų skaičius sąraše 173 

Lankytų dienų skaičius 19 455 

Praleistų dienų skaičius 20 352 

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas – auklėtojams ir kitiems ugdymo procese 

dalyvaujantiems asmenims yra sudaromos sąlygos tobulinti kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas per 

metus. 2020 m.  kvalifikaciją tobulino 80℅ pedagogų.  

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. 

Įvykusiuose 3 metodiniuose posėdžiuose buvo kreipiamas dėmesys į ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 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 leidžia geriau tenkinti vaikų poreikius, atsižvelgiant į tėvų lūkesčius, 

darželio aplinką bei ugdymo savitumus. 
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Pareigos Darbuotojų 

skaičius  

Turimas 

krūvis 

Kvalifikacinė kategorija 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 13 12,73 2-auklėtojo metodininko k. k. 

8-vyr. auklėtojos k. k. 

3-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 5 specialistai (meninio ugdymo, kūno kultūros, dailės, dvi 

logopedės). Aukštąjį išsilavinimą turi 18 pedagogų, tai sudaro 85,72 %. 

Savivaldos formos: sudaryta projekto LL3 veiklų koordinavimo grupė, darželio veiklos 

įsivertinimo, veiklos, strateginio planavimo grupės. Kvalifikacinių renginių metu pakankamai 

lavinamos bendrosios pedagogų kompetencijos, įgyjama daug naujų dalykinių žinių, sužinoma naujų 

ugdymo(si) metodų, o gautos žinios pritaikomos praktikoje ir turi poveikį ugdymo kokybei. Tai rodo 

vaiko individualios pažangos pokytis, padaugėjusios netradicinės veiklos, kurių metu aktyvūs būna 

visi ugdytiniai. Jie neturi nesėkmės baimės, motyvuoti, noriai lanko darželį.  

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.  

Švietimo įstaigos įsivertinimo už 2020m. apibendrinimas: 

 

Stiprieji veiklos aspektai Tobulinti veiklos aspektai 

1.1.5. Tradicijos                                            4 2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) 

procesą mokyklije                                          3.5 

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

sistema                                                           3.6 

5.2.2. Ugdymą skatinanti aplinka                 4       5.3.1. Finansavimas                                     3.45 

 

Materialinės bazės stiprinimas. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis yra biudžetinė 

įstaiga, finansuojama mokymo lėšomis, savivaldybės biudžeto lėšomis, gautomis pajamomis iš 

teikiamų paslaugų, kitomis teisėtu būdu įgytomis lėšomis. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą, todėl 

gauna lėšų ir iš rėmėjų. Visos grupės ir specialistai aprūpinti kompiuteriais, o 2 priešmokyklinio ir 3 

ikimokyklinio ugdymo grupė, – spalvotais spausdintuvais. Materialinės bazės stiprinimui įtakos turi 

ir mokamas kasmėnesinis tėvų abonentinis mokestis, kuris skiriamas ugdomosios aplinkos turtinimui. 

Finansiniai šaltiniai 2019 m. 

tūkst. Eur 

2020 m. 

tūkst. Eur 

Ugdymo programų įgyvendinimui, ugdymo sąlygų užtikrinimui skirtos lėšos 

Savivaldybės biudžeto lėšos 207,2 212,1 

Mokinio krepšelio lėšos 255,8 314,6 
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Biudžetinių įstaigų pajamos 61,3 43,6 

Kitų finansavimo šaltinių lėšos 1,2 1,1 

Europos Sąjungos lėšos 33,4 9,0 

Valstybės kitos dotacijos  4,0 13,5 

IŠ VISO 562,9 593,9 

 

Lopšelio-darželio skolos 2020-12-31 

 

Lopšelio-darželio patalpos ir pastatas renovuotas, todėl sudarytos puikios sąlygos vaikų 

ugdymui. Ankstyvojo ir viduriniojo amžiaus vaikai ugdomi grupėje, muzikos ir sporto salėse, lauko 

žaidimų aikštelėse. Užtikrinama saugi, patraukli, patogi aplinka, gerai suplanuota, padedanti vaikams 

įsitraukti į įvairias veiklas. Vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vyksta ir 

netradicinėse aplinkose. Vaikai per patirtį, eksperimentuodami, mokosi ir ugdosi įvairias 

kompetencijas: pažinimo, socialinė, komunikavimo, meninė, sveikatos, mokėjimo mokytis. Grupės 

aplinkoje diegiame ugdančiosios aplinkos kūrimo technologijas (kompiuteriai, erdvėse išdėliotos 

priemonės).  Ugdome vaiko kompetencijas per mokymąsi žaidžiant, 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 pavyzdžiu 

(modeliavimas). Refleksyvusis mokymasis. Informacijos priėmimas, paieška, atranka, sisteminimas, 

analizė. Tyrinėjimas, eksperimentavimas, kūryba, fantazavimas.  

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio 2019-2021 m. strateginio plano socialinių 

poreikių aprašyme teigiama viena didžiausių problemų, kurias pastaraisiais metais patiria tiek visa 

Lietuva, tiek Varėnos rajono savivaldybė – sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius. Valstybės 

socialinė politika nukreipta į paramos šeimai ir vaikams sistemos tobulinimą: tai pašalpos šeimoms, 

lengvatos už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje, nemokamo maitinimo skyrimas bei lėšos mokymo 

reikmenų įsigijimui.  

Mums svarbu, kad vaikams lopšelyje-darželyje būtų gera, saugu, kad būtų tenkinami visų 

vaikų poreikiai bei tėvų/globėjų lūkesčiai. Todėl ir toliau svarbiausiais prioritetais išlieka rūpinimasis 

vaikų saugumu, sveikata, emocine gerove bei ugdymo kokybe. Palankios vaikų sveikatai aplinkos 

kūrimas, vaikų sveikatos gyvensenos įgūdžių ugdymas, ugdymo proceso tobulinimas, panaudojant 

naujausias technologijas bei ieškant lanksčių mokymo(si) būdų, formų ir tuo gerinant ugdymo 

kokybę, padės išugdyti saugiai besijaučiantį, save ir savo aplinką bei savo šalį gerbiantį, pozityviai 

bendraujantį, aktyvų, mokytis nusiteikusį ir kūrybingą vaiką. 

 
L. e. p. direktorė         Rimutė Latvienė 

Biudžeto lėšų įsiskolinimas 2020-12-31 

Eur 

Bendras biudžeto lėšų įsiskolinimas 3 484,99 

Komunalinės paslaugos 556,37 

Kitos paslaugos 13,92 

Maistas  2 914,7 

Socialinis draudimas  


