
                                                                                                                                                                                                                                   

T-IX-896 

 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  2021 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITAI  
 

2022 m. kovo 29 d. Nr. T-IX-896 

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 2021 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  

2022-03-29 
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                                                                                             PRITARTA 

                                                   Varėnos rajono savivaldybės tarybos  

                                                 2022 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-IX-896 

 

 

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

2021 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 2021 m. balandžio 20 d. lopšeliui-darželiui vadovauja direktorė Rimutė Latvienė.   

 Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio 2021–2023 metų strateginio ir 2021 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.  

2021 metais 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. Įgyvendinama 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. 

 Nuo 2021-09-01 prie Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio prijungtas Panočių 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius, kurį lankė 9 (4-6 m) vaikai. Šiuo metu lanko 12 (2-

6 m) vaikų. Skyrius dirba 8 valandas. Vaikai maitinami 2 kartus per dieną. Šiame skyriuje ugdymas 

organizuojamas laikantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Vieną kartą per savaitę skyriaus 

ugdytiniai atvežami į „Žilvičio“ vaikų lopšelį-darželį, kur mūsų švietimo pagalbos specialistai, 

neformaliojo ir meninio ugdymo mokytojai teikia pagalbą ir veda užsiėmimus. Ugdytiniams 

sudaromos sąlygos naudotis šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis: interaktyvia lenta, interaktyviomis 

grindimis ir kt. Sudarytos sutartys su Varėnos „Ryto“ progimnazija dėl maisto ir mokinių vežiojimo į 

Panočių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių. Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-IX-608 „Dėl Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio vidaus 

struktūros pertvarkymo ir Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo“ pakeisti 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio nuostatai  ir vidaus struktūra.     

 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 

mailto:darželis.zilvitis@varena.lt
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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. 

 Švietimo įstaigos įsivertinimo už 2021 m. apibendrinimas: 

 

Stiprieji veiklos aspektai Tobulinti veiklos aspektai 

1.1.5. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla 

jausmas                                                    3.9 

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) 

procesą mokykloje                                         3.4 

4.3.1  Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje  

                                                                 3,9       

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė      3.4 

5.2.2. Ugdymą skatinanti aplinka            3.9           5.3.1. Finansavimas                                     3.45 

  

 Atliktas giluminis auditas,  ugdymo kokybės gerinimui, siekiant kiekvieno ugdytinio 

pažangos, parodė, kad ugdymosi motyvacija palaikoma ir didinama atsižvelgiant į vaikų grupės specifiką 

ir individualius vaikų poreikius. Priemonės tikslinės ir veiksmingos, parenkamos į tėvų (globėjų), 

specialistų rekomendacijas. 

  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, sustiprino ryšį su šeima. Ypatingai naudingas sustiprėjęs grįžtamasis ryšys. Inovacijų 

pritaikymas ugdymo procese įprasmino vaiko ugdymąsi lopšelyje-darželyje. Inovatyvių idėjų diegimas 

įstaigoje ir naujovėmis paremti pokyčiai sąlygojo geresnius ugdymo rezultatus – papildytas 

įtraukiančiomis priemonėmis sensorinis kambarys ypatingiems vaikams. Siekiame atnaujinti logopedo 

kabinetą. 

 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. 

 Nupirktos naujos, modernios, šiuolaikiškos ugdymo(-si) priemonės, žaislai motyvuoja vaikus 

veikti, pažinti, atrasti, tyrinėti, o pedagogams padeda siekti gerų ugdymo(-si) rezultatų. Įsigyta 

šiuolaikiškų žaislų, ugdymo priemonių stebėjimams, bandymams, tyrinėjimams. Edukacinės programos 

vaikams vyko ir darželio patalpose, ir už jo ribų (VU botanikos sodas, etnografinės sodybos, biblioteka 

ir kt). Visos vidaus erdvės atitinka sveikatos saugos reikalavimus. Įstaigos teritorijoje esantys įrenginiai 

atitinka šiuolaikinius higienos reikalavimus (Lietuvos higienos normas HN 131:2015 „Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“) ir užtikrina vaikų saugumą lopšelio-

darželio teritorijoje. Lauko žaidimų įrenginiai sistemingai tikrinami. Kuriamos ir plėtojamos edukacinės 

erdvės lauke, kurios skatina vaikų aktyvaus poilsio, fizinio aktyvumo, tyrinėjimų ir atradimų poreikius. 

Tėvų pagalba lopšelio-darželio kiemo erdvės papildytos kneipo takais, įrengti daržai, vabzdžių 

viešbučiai. 
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Ugdytinių skaičius grupėse 2020-2021 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 
Grupės pavadinimas 

Vaikų 

amžius 

Vaikų skaičius 

Skaičius 

sąraše 

Pagal 

higienos 

normas 

1. „Kačiukų“ grupė (lopšelis) 1-3 m. 18 15 

2. „Zuikučių“ grupė (lopšelis) 1-3 m. 18 15 

3. „Boružėlių“ grupė (darželis) 3-4 m. 20 16 

4. „Ežiukų“ grupė (darželis) 3-4 m. 23 20 

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

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

7. „Vyturėlių“ grupė (darželis) 5-6 m. 18 20 

8. „Drugelių“ grupė (darželis) 5-6 m. 23 20 

9. 
„Gandriukų“ grupė   

(priešmokyklinis ugdymas) 
6-7 m. 22 20 

10. 
„Bitučių“ grupė   

(priešmokyklinis ugdymas) 
6-7 m. 22 20 

11. „Nykštukų“ grupė (mišri) 3-7 m. 12 12 

 

 

Ugdytinių skaičiaus pasiskirstymas pagal ugdymo programas 

Ugdymo 

programos 

pavadinimas 

Grupių skaičius Ugdytinių skaičius 

2019-2020 

 m. m. 

2020-2021 

m. m. 

2019-2020 

 m. m. 

2020-2021 

 m. m. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

8 

(iš jų 2 

lopšelio 

grupės) 

8 

(iš jų 2 

lopšelio 

grupės) 

163 163 

Priešmokyklinio 

ugdymo 
2 2 39 44 

Ikimokyklinio ir                        

priešmokyklinio 

ugdymo 

-   1 -    12 

 

Ugdytinių lankomumo suvestinė 2021 m. 

Lankymo dienų skaičius per metus 252 

Lopšelio grupių vaikai 

Grupių skaičius 2 

Vaikų skaičius sąraše 33 

Lankytų dienų skaičius 4 033 

Praleistų dienų skaičius 4 167 

Darželio grupių vaikai  
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Grupių skaičius 8 

Vaikų skaičius sąraše 171 

Lankytų dienų skaičius 23 971 

Praleistų dienų skaičius 18 246 

Panočių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikai 

Lankymo dienos 85 

Grupių skaičius 1 

Vaikų skaičius sąraše 12 

Lankytų dienų skaičius 590 

Praleistų dienų skaičius 323 

 

 Teikiama pagalba specialių poreikių turintiems vaikams (logopedo, mokytojo padėjėjo, 

psichologo, neformaliojo ir meninio ugdymo mokytojų). 2021-09-01 patvirtinta psichologo (0,25 etato) 

pareigybė. Psichologas kuo anksčiau padeda  įvertinti  ugdytinio galias ir sunkumus, nustatant raidos 

ypatumus ir sutrikimus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; šviečia 

bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių 

problemų prevencijos klausimais. Psichologas  rūpinasi psichologinių problemų prevencija.   

 Materialinės bazės stiprinimas: 

 2021-12-18 sudaryta sutartis su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

dėl saulės elektrinių įrengimo finansavimui gauti. Skirtas finansavimas 32 544,16 eurų.  

 Pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, nuo 2020 m. 

įgyvendinamas projektas „Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su 

skurdu ir diskriminacija“, įstaiga gavo 2 išmaniuosius SMART ekranus, 2 mobiliąsias interaktyvias 

grindis, 16 planšečių, 24 interaktyvius kubus. Šių priemonių pagalba suteiktos galimybės tenkinti 

pažinimo, saviraiškos poreikius. Lopšelis-darželis teikia kokybiškas paslaugas savo bendruomenės 

nariams,  atnaujintas lopšelio-darželio inventorius ir bazė. 

 Įstaigoje atnaujinti maisto gamybos įrenginiai. Savivaldybės biudžeto lėšomis atnaujinta virtuvė. 

Nupirktos viryklės, skirtos patiekalų mokinių maitinimui gamybai. 

 

Finansiniai šaltiniai 2020 m. 

tūkst. Eur 

2021 m. 

tūkst. Eur 

Ugdymo programų įgyvendinimui, ugdymo sąlygų užtikrinimui skirtos lėšos 

Savivaldybės biudžeto lėšos 212,1 301,4 

Mokinio krepšelio lėšos 314,6 352,0 

Biudžetinių įstaigų pajamos 43,6 48,9 

Kitų finansavimo šaltinių lėšos 1,1 1,2 

Europos Sąjungos lėšos 9,0 0,00 

Valstybės kitos dotacijos  13,5 9,8 

IŠ VISO 593,9 713,3 
20,13 proc.  

padidėjo 

 

Lopšelio-darželio skolos 2021-12-31  

Biudžeto lėšų įsiskolinimas 2020-12-31 

Eur 

2021-12-31 Eur 

Skola sumažėjo 48,46 

procentais 

Bendras biudžeto lėšų įsiskolinimas 3 484,99 2280,10 
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 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną ir ekstremalią situaciją, liko 

neįgyvendintos projektų planuotos veiklos ir edukaciniai užsiėmimai.  

 „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų 

poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams“, kurio tikslas – mažinti socialinę atskirtį daugiavaikių, 

specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikų šeštadieninėje 4 valandų grupėje, ugdant vaikų 

socialinius įgūdžius įvairiais užsiėmimais, emocinį intelektą, kartu įtraukiant į ugdymo veiklas ir NVO 

savanorius. Projekto trukmė 24 mėnesiai. Projekto vertė – 35 000 Eur. Sutartis pratęsta iki 2022-06-20. 

 „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“, kurio įgyvendinimo metu didelis dėmesys bus skiriamas 

individualių ypatumų turinčių socialinės atskirties, specialiųjų ir daugiavaikių šeimų vaikų ugdymui, 

stiprinant jų sveikatos, socialines, pažintines kompetencijas. Projekto trukmė – 15 mėn. Projekto vertė –

21 000 Eur. Sutartis pratęsta iki 2022-04-30.  

 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 dalyvauja Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio 5-6 metų 

vaikai. Anglų kalbos užsiėmimai kol kas nevyksta.  

 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/ . 

 Varėnos PGT specialistai surengė 2 dienų priešgaisrinės saugos mokymus darbuotojams. Taip 

pat vyko 3 priešgaisrinės saugos pratybos. 

 2021 m. 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“;   

                      Tarptautinę Muzikos dieną paminėjome kartu su Varėnos J. Čiurlionytės moksleiviais ir 

mokytojais; 

                      Tarptautiniame projekte „Tolerancijos diena“- „Tolerancijos miestas“; 

                       Tarptautinė  socialinio  gerumo akcija, skirta Dauno sindromo dienai paminėti ,,Sveika, 

Saulyte!“ ; 

                      Tarptautinėje  Žemės dienoje. 

 2021 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo: 

                      Respublikinėse akcijose „Atmintis gyva, nes liudija“, „Gyvasis tautos žiedas“; 

 Respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“; 

 Respublikiniuose projektuose: „Rudeninis voratinklis“ ir „Žibinto šviesele, sušildyk man 

širdelę“; 

  Tarptautinėse virtualios ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodose 

„Pagalvių mūšis“, „Kamuolio diena“. 

 Lopšelio-darželio pedagogai suorganizavo: 

 2 respublikinius virtualių fotografijų konkursus „Žiemos pasaka“, ,,Grybų lietus“; 

 1 respublikinį piešinių  konkursas ,,Mažos širdelės ritmu“, 

                      projektinę-pedagoginę veiklą  ,,Į sveikatos šalį. 

Komunalinės paslaugos 556,37 970,66 

Kitos paslaugos 13,92 128,22 

Maistas  2 914,7 1181,22 

Socialinis draudimas 0,00 0,00 

https://www.varenoszilvitis.lt/
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 Užgavėnių valgių bendruomenės receptams įamžinti išleista elektroninė ir popierinė knyga, 

suorganizuotas Užgavėnių kaukių konkursas. Meninio ugdymo mokytojas sukūrė muziką A.Matučio 

eilėraščiams ir išleido knygą „Spyglio muzika“. 

 Vyko penkios dailės ir muzikos integruotos veiklos su muzika „Popierius dailėje ir muzikoje“. 

Vyko vaikų darbų parodėlė „Vaikų improvizacija pagal M. K. Čiurlionio kūrybą“.  Pedagogės 

pristatė  STEAM metodikos taikymą ugdomojoje veikoje.   

 Lietuvos vaikų ir moksleivių-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ Varėnos 

rajono vietiniame ture dalyvavo du ugdytiniai. Taip pat ugdytiniai dalyvavo rajoniniame „Dainų dainelės“ 

ture. 

 

Pareigos Darbuotojų 

skaičius  

Turimas 

krūvis 

Kvalifikacinė kategorija 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojas 

14 13,83  1-auklėtojo metodininko k. k. 

 10-vyr. auklėtojos k. k. 

 3-auklėtojo k. k.  

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

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

 1 – vyr. auklėtojos k. k. 

 1-mokytojo k. k. 

Meninio ugdymo (muzikos) 

mokytojas 

1 1  muzikos vyr. mokytojo k. k. 

Meninio ugdymo (dailės) 

mokytojas  

1 0,5  dailės mokytojo metodininko k. k. 

Neformaliojo ugdymo (kūno 

kultūros) mokytojas 

1 1  kūno kultūros vyr. mokytojo 

Logopedas 2 1  2-logopedės metodininkės k. k. 

 

Psichologas 1 0,25  II vadybinė psichologo kategorija 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

1 1  III vadybinė k. k. 

 

 Pedagogės motyvuotos ir atsakingos, jos dalyvavo savivaldybės finansuojamuose projektuose: 

vienas skirtas vaikų supažindinimui su gamta, kitas – išleista knyga įstaigos 40- mečiui, o trečias – 

skatinantis vaikų supratimą apie sveiką mitybą. 

 2021 m. įvyko šeši metodinės grupės posėdžiai, kuriuose buvo aptariama ugdomųjų veiklų įtaka 

ugdant aktyvų, smalsų, motyvuotą vaiką; įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės. Darželio pedagogų 

sukurtų skaitmeninių priemonių, skirtų efektyviam vaikų ugdymui, pristatymas ir jų bazės sukūrimas ir 

nuolatinis papildymas (nuotolinio darbo rezultatas). Skaitytas pranešimas tema ,,Individualios vaiko 

pažangos atspindys vertinime“. Dalintasi patirtimi apie vaikų pasiekimų įvertinimą ir analizę: vaikų 

pasiekimų aplankus, kaip pateikti informaciją tėvams (globėjams). Aptarėme inovatyvių priemonių 

pritaikymą veikloje. Pedagogų atliktų tyrimų, parengtų pranešimų pristatymas. Veiklų (priemonių), 

organizuotų (taikytų) atsižvelgiant įstaigos veiklos prioritetų įgyvendinimą ugdomojoje veikloje, 

pristatymas, aptarimas – gerosios patirties sklaida.  

 Visiems pedagogams sudarytos galimybės tobulinti kvalifikaciją virtualioje erdvėje pedagogas.lt 

ir kitose erdvėse, atsižvelgiant į įstaigos ir asmeninius kvalifikacijos kėlimo prioritetus. Dalyvaudami 

kvalifikacijos tobulinimosi kursuose ir seminaruose, pedagogai jaučiasi labiau pasitikintys savimi, 

įsipareigoję įstaigai, bendruomenei. Dalyvauta projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ 96 valandas 

mokymuose „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės 

medžiagos priemonių rinkiniais?“. Direktorė kartu su  ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) 
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gilino teorines žinias apie ikimokyklinio ugdymo inovacijas bei atliko mokymų programoje numatytas 

užduotis.  

 70 proc. pedagoginių darbuotojų yra išklausę 60 val. kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija.  

 Kaip vadovė inicijavau ir 77 proc. ikimokyklinio ugdymo mokytojų (auklėtojų) padėjėjų 

eksternu baigė mokslus ir įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojos padėjėjos kvalifikaciją. 

 Organizuoti du konkursai ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (mokytojo) laisvai vietai užimti. 

Darbuotojų atranka vyko 2021-06-09 (priimti du darbuotojai) ir 2021-08-06 (priimtas vienas 

darbuotojas). 

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

partnerystę ir bendradarbiavimą,  pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 

 su Varėnos Švietimo centru;  

 su Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos Senosios Varėnos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo skyrium; 

 su Asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“; 

 su Varėnos miesto sveikatingumo klubu „Ropė“; 

                      su Varėnos „Ryto“ progimnazija. 

 

Direktorė      Rimutė Latvienė 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio  

tarybos 2022 m. vasario mėn. 4 d. 

nutarimu prot. Nr. 1     

__________________________ 

 

 

 
 


