
SAVIANALIZĖS ATASKAITA 
 

2017 – 2018 m. 

 

1. Įvadinė dalis 
1.1. Bendros žinios  

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“ įsteigtas Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos 

Vykdomojo komiteto 1984-10-10 d. sprendimu Nr. 581 p., kaip Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 107. 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1999-10-13 d. sprendimu Nr. 445 darželiui suteiktas 

pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“.  
Lopšelio-darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, 

LT-09601 Vilnius.  
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pelenė“  veiklą prižiūri steigėjas – Vilniaus savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius.  
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“ finansuojamas Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšomis pagal 

asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą ir vaikų tėvų dalinių mokesčių.  
Nuo 2017-09-01 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Pelenė“ veikia 12 grupių: 4 ankstyvojo 

amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus. 

Ugdymo kalba – lietuvių, rusų.   
1.2. Trumpa lopšelio-darželio veiklos apžvalga 

• Ugdymo forma – dieninė. 

• Darbo laiko trukmė 12 val.: nuo 6.00 val. iki 18.00 val. 

• Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas (su priešmokyklinio ugdymo grupėmis)   
Nuo 2003 metų darželis dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Tai programa 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą 
padedant įgyti socialinių įgūdžių bei gebėjimų įveikti sunkumus. 

2005 m. darželio metodinė grupė parengė sveikatos stiprinimo programą „Sveikas darželis“, kuria 
remiantis lopšelis-darželis ,,Pelenė“ tapo Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos 
,,Sveikatos želmenėliai“ nariu. 2015 m. atnaujinta sveikatos stiprinimo programa „Sveikas 
darželis“, kurios tikslas – formuoti nuostatas sveikai gyventi, įtvirtinti sveikos gyvensenos 
įgūdžius, teikti būtinas žinias apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą.  

2006 m. parengta ,,Kitakalbių vaikų lietuvių kabos gebėjimų ugdymo darželyje programa“, kurios 

tikslas – naudojant kalbinio bendravimo natūralias situacijas, sudaryti sąlygas vaikų kalbinei 

veiklai lietuvių kalba.  

Nuo 2007 m. įgyvendinama darželio pedagogų parengta ir 2014 m. atnaujinta Ikimokyklinio 
ugdymo programa „Žinių Šaltinėlis“, kuri reglamentuoja vaikų ugdymą nuo pusantrų iki šešių 
metų amžiaus.   

2017 m. balandžio 28 d. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“ įtrauktas į sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklą, remiantis sveikatos stiprinimo programa ,,Pelenės sveikatos abėcėlė“. 
Programa parengta pagal „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų 
taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ metodines rekomendacijas (2011), sudaryta 
atsižvelgus į lopšelio-darželio strateginius ir metų veiklos planus, bendruomenės poreikius.  

Nuo 2017 m. vykdomas priešmokyklinis ugdymas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerijos parengtą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“.  

Teikiama specialioji nemokama logopedo, psichologo pagalba. 

1.3. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“ misija.  

Siekiant aukštos ugdymo kokybės saugioje aplinkoje užtikrinti individualių vaiko gebėjimų 

atsiskleidimą, skatinti saviraišką, ugdant visapusišką asmenybę.   
1.4. Lopšelio-darželio tikslai. 

 Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) užtikrinimas 

 Modernios, aktyvinančios, saugios, estetiškos ugdymo(si) ir darbo aplinkos kūrimas 

 Įstaigos bendradarbiavimo su šeima plėtotė  
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1. Lopšelio-darželio funkcionavimo sąlygos 

 

2.1. Vadovai 

 

Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė Pareigybės 

pavadinimas 

Išsilavinimas  Stažas 

Pedagoginis Vadybinis 

1. Irina Jadevičienė Direktorė Aukštasis 29 21 

2. Beata Mošenec 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Aukštasis 29 15 

 

2.2. Pedagogai 
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1. Grupės auklėtoja 20 

(16,53) 

18 16 1 1 3 5 9 

2. Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

4,00 

(2,58) 

2 - 1 1 - 1 1 

3. Meninio ugdymo 

pedagogas 

1,25 

(1,25) 

1 1 - - 1 - - 

4. Logopedas 2,50 

(1,75) 

2 2 - - 1 1 - 

5. Psichologas 0,5 

(0,5) 

1 1 - -    

Iš viso pagal pavyzdinius 

normatyvus  

28,25   

Iš viso naudojami  22,61 

 

2.3. Įstaigos savivalda 

 

Nr. Pavadinimas Susirinkimo data Narių 

skaičius 

Veiklos kryptys 

1. Įstaigos taryba 2017-09-18 Nr. IT-4 6  Dalyvauja aptariant įstaigos veiklos  

projektus, vaikų ugdymo programas, 

metinės veiklos apžvalgas;  

 Padeda įgyvendinti metinius veiklos 

planus. 

 Rūpinasi materialinės bazės turtinimu, 

ugdymo aplinkos tobulinimu. 

 Rūpinasi pedagogų ir vaikų veiklos 

duomenų banko kaupimu. 

 Geranoriškai remia projektų veiklą, 

pedagogų idėjas, vertina ugdymo 

2017-11-06 Nr. IT-5 

2018-01-08 Nr. IT-1 

2018-06-20 Nr. IT-2 

2018-09-20 Nr. IT-3 

 



paslaugas. 

2. Pedagogų Taryba 2017-09-01 

Nr. PT 3 

23  Analizuoja įstaigos vaikų ugdymo  

programų realizavimą, priima nutarimus 

jų tobulinimui; 

 Analizuoja įstaigos ugdymo proceso 

organizavimo kokybę, numato tobulinimo 

būdus; 

 Rūpinasi gerosios patirties duomenų  

banko sklaida, pedagogų kvalifikacija; 

 Skatina ir vertina projektinių grupių 

veiklą, pedagogų atestaciją; 

 Sprendžia kitus įstaigai aktualius 

klausimus. 

2018-01-10 Nr. PT-1 

2018-05-30 Nr. PT-2 

2018-09-03  Nr. PT-3 

 

3. Atestacijos komisija 2017-11-22 Nr. AP-3 7  Nuolat teikia pedagogams informaciją, 

susijusią su profesinių įgūdžių 

tobulinimu; 

 Didina pedagogo atsakomybę už 

ugdymo rezultatus bei profesinį 

tobulėjimą;  

 Skatina pedagogą tobulinti savo 

kompetenciją. 

2017-12-21 Nr. AP-4 

2018-01-12 Nr. AP-1 

2018-04-52 Nr. AP-2 

4. Vaiko gerovės 

komisija 

2017-09-12 Nr. 6   Teikia pedagogams, tėvams bei 

vaikams kvalifikuotą metodinę pagalbą; 

 Padeda pažinti vaikų, turinčių kalbos, 

kalbėjimo ir kitų komunikacijos 

sutrikimų, gebėjimus; 

 Tobulina ugdymo organizavimą; 

 Ugdant specialiųjų poreikių vaikus, 

bendradarbiauja su pedagogais, vaikų 

tėvais, o taip pat ir kitomis valstybinėmis 

institucijomis.  

2017-11-14 Nr. 7 

2018-01-02 Nr. 1 

2018-02-06 Nr. 2  

2018-03-13 Nr. 3 

2018-04-25 Nr. 4 

2018-05-24 Nr. 5 

2018-06-29 Nr. 6 

 

5. Įstaigos darbo 

taryba 

2017-09-08 

ĮDT rinkimų komisijos 

Protokolas Nr. 1 

3  Analizuoja įstaigos veiklos 

organizavimo kokybę, aptaria svarbius 

darbdavio darbuotojų ekonominius, 

socialinius ir darbo klausimus, numato 

tobulinimo būdus; 

 Sprendžia kitus įstaigai aktualius 

klausimus, susijusius su darbo teisės 

normų įgyvendinimų. 

2017-10-04 Nr. DT- 1 

 

 

2.4. Neformalios struktūros įstaigos veikloje 

Nr. Pavadinimas Susirinkimo data Narių 

skaičius 

Veiklos kryptys 

1. Komanda 

strateginiam 

planui parengti  

2017-09-12 Nr.1 7  Darbo grupė tiria įstaigos poreikius, 

tyrinėja dokumentaciją ir rengia  

strateginį veiklos planą. 
2017-10-19 Nr.2 

 

2. Strateginio plano 
vykdymo 

stebėsenos 

komanda 

2018-01-26 4  Darbo grupė stebi ir įvertina, kaip 

įgyvendinami tikslai ir uždaviniai, ar 

vykdomos programų priemonės 

efektyviai ir atitinkamai patikslina 

strateginį veiklos planą. 



3. DEK komisija 
(ekspertų komisija 
dokumentacijai 
tvarkyti) 

2017-11-09 Nr.ILSD-1 3  Komisija nagrinėja dokumentų 

rengimo, tvarkymo, apskaitos ir 

saugojimo, jų vertės ekspertizės 

klausimus. 

4. Žaislų, kieto ir 
minkšto 
inventoriaus 
inventorizacijos 
komisija 

2017-11-27 Nr. V   Komisija vykdo ugdymo įstaigos 

žaislų, kieto ir minkšto inventoriaus 

inventorizaciją. 

5. Metodinė grupė   Kiekvieno mėnesio 

pirmas pirmadienis  

23  Aptaria vaikų ugdymosi poreikius, 

ugdymo(si) planus, pedagoginių klausimų 

sprendimo būdus, dalijasi gerąja patirtimi,  

 aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius.  

6. Metodinė taryba Viena karta per ketvirtį  5  tobulina įstaigos metodinę veiklą; 

 atsižvelgia į įstaigos pedagogų 

siūlymus ir idėjas, nustatytus metodinės 

veiklos prioritetus, iškelia uždavinius ir 

suburia pedagogų komandą jų 

įgyvendinimui. 

 skatina pedagogų profesinį tobulėjimą; 

 plėtotoja demokratiškus šeimos ir 

vaikų lopšelio-darželio sąveikos būdus ir 

formas. 

7. Sveikatos 

saugojimo 

ir stiprinimo darbo 
grupė  

Viena karta per ketvirtį 5  Įstaigos bendruomenės sveikatos 

puoselėjimas, sveikos gyvensenos 

principų diegimas ir įgyvendinimas. 

 

 

2.5. Vaikų grupės ir vaikų skaičius 

Amžiaus grupės Grupių skaičius Vaikų skaičius 

1,5-3metų 4 68 

2-4 metų 2 42 

3-4 metų 1 23 

4-5 metų 1 20 

5-6 metų 2  

6-7 metų 2 41 

Viso  12 240 

 

3. Ugdymo procesas 

3.1. Ugdymo priemonės 

Sveikatos stiprinimui Plakatai apie asmens higieną, sveikos gyvensenos 

piramidė, 

knygos, lankstinukai ir kt. 

Kamuoliai, lankai, minkštas sporto inventorius. 

Sūpuoklės, lauko žaislai, žaidimai ir laipynės. 

Socialinės patirties kaupimui Grožinė literatūra vaikams. 

Stalo žaidimai, plakatai socialiniams įgūdžiams 

formuoti. 

Matematiniams vaizdiniams formuoti Mozaikos, skaičių, spalvų ir paveikslėlių loto. 

Svarstyklės. Konstruktoriai. 

Šviesos stalai. 

Didaktiniai stalo žaidimai (logikai, motorikai ir kt.) 

Medinės dėlionės ir kt. 



Pažintinių gebėjimų, kalbos ir komunikavimo 

ugdymui, žodyno turtinimui 

Grožinė ir pažintinė vaikų literatūra. 

Raidynai, plakatai, stalo žaidimai ir kt. 

Kūrybinių galių puoselėjimui Šviečiantys stalai ir dėžės, jų priedai ir priemonės 

kūrybiškumui skatinti. 

Muzikiniai instrumentai (tambūrinai, būgneliai ir kt.) 

 

 

3.2. Įstaigoje atlikti edukaciniai tyrimai 

Tyrimo pavadinimas Data Tyrimo tikslas Tyrimą atliko 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų mitybos įpročiai 

lopšelyje-darželyje 

,,Pelenė“  

2018-04-20 /  

2018-05-30 

Išsiaiškinti tėvų 

nuomonę apie vaikų 

mitybą lopšelyje-

darželyje ,,Pelenė“     

 B. Kulakovskaja 

Ž. Viršilo  

B. Mošenec  

    

 

3.3.Išvykusių į mokyklą vaikų skaičius 

Išvykusių į mokyklą 

 

Išvyko į rusų mokyklas Išvyko į lietuvių mokyklas 

41 22 19 

 

3.4. Tradiciniai renginiai, šventės 2017-2018 m. m. 

Nr. Priemonė Data Atsakingi vykdytojai 

 1. „Rugsėjis į darželį šaukia“. Žinių diena 2017-09-01/04 Meninio ugdymo pedagogė  

Tatjana Rajevskaja 

 2. Justiniškių seniūnijos šeimos šventė „Jauki 

kaimynystė“  l/d „Pelenė“ ugdytinių 

dalyvavimas šventėje su muzikine 

kompozicija „Linksma šeimynėlė“ 

2017-09-15 Direktorės pavaduotoja ugdymui Beata 

Mošenec, 

Meninio ugdymo pedagogė 

Tatjana Rajevskaja, 

auklėtoja Julija Tarasova, 

auklėtoja Tatjana Šaban 

 3. Projekto „Oranžinio traukinuko kelionė 

per Lietuvą“ tęsinys 

Rudens šventė „Oranžinė diena“ 

2017-09-29 auklėtoja Julija Tarasova, 

auklėtoja Tatjana Šaban 

 4. Teatras „Žicharka“ (rusų gr.) 2017-10-06 Direktorės pavaduotoja ugdymui Beata 

Mošenec 

 5. Teatras „Katinėlis@gaidelis“ Edukacinė ir 

inovacinė pamoka apie saugų internetą 

(lietuvių gr.) 

2017-10-18 Direktorės pavaduotoja ugdymui Beata 

Mošenec 

 6. Žibintų šventė 2017-11-11 Grupių auklėtojos 

 7. „Svečiuose Policijos bičiulis Amsis“ 2017-11-23 Auklėtoja Emilija Navaitė, auklėtoja 

Julija Saliutienė 

 8. Projektas su tėvais „Kalėdinis vainikas“ 2017-11-27/30  Grupių auklėtojos 

 9. Adventas (visos lietuvių grupės) 2017-12-06 Meninio ugdymo pedagogė Tatjana 

Rajevskaja, auklėtoja Julija Saliutienė 

 10. „Naujųjų metų šventė“ 

 

„Naujųjų metų šventė“ 

 

„Naujųjų metų šventė“ (teatras) 

 

„Naujųjų metų šventė“ 

 

„Naujųjų metų šventė“ 

„Naujųjų metų šventė“ 

2017-12-11  

 

2017-12-14 

 

2017-12-18 

2017-12-19 

2017-12-20 

2017-12-21 

2017-12-22 

„Lašeliai“, „Raktelis“, „Nykštukas“, 

„Varpelis“ 

„Žirniukai“ 

 

„Žvaigždutės“, „Grūdelis“ 

„Drugeliai“ 

 

„Braškytė“ 

„Saulutės“, „Boružėlės“ 

„Saldainiukai“ 

 11. „Atsisveikinimas su eglute“  9.30  (rusų g.) 

 10.45 (lietuvių gr.) 

2018-01-10 Grupių auklėtojos , meninio ugdymo 

pedagogė Tatjana Rajevskaja 



 12. Sausio 13 d., „Žvakių įžiebimas languose“  2018-01-12 Grupių auklėtojos 

 13. Projektas „Paukščių globa žiemą“ (teatras)       

10val.(„Nykštukas“, „Žvagždutės“) 

11 val. („Varpelis“, „Grūdelis“) 

2018-01-17 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Beata Mošenec 

 14. Sveikatingumo mėnuo. Žaidimų savaitė 2018-02-(1-7) Grupių auklėtojos 

 15. Drakoniuko teatras „Pelėdos nuotykiai“ 2018-02-07 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Beata Mošenec 

 16. „Užgavėnių linksmybės“ 

Kaukių paroda ( stenduose). Blynai 

2018-02-(8-13) Grupių auklėtojos 

 17. „Vasario 16-oji“  

„Mano gimtasis miestas“- vaikų piešinių 

paroda (fojė) Renginys salėje  

2018-02-(8-16) Snežana Šimanec(rusų g.) 

Inga Jurgelevičiūtė (liet. g.) 

 18. „Mažasis genijus“ 9.30 val. 2018-02-19 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Beata Mošenec, 

meninio ugdymo pedagogė Tatjana 

Rajevskaja 

 19. Projektas „Gimtosios kalbos dienai 

paminėti“ 

2018-02-(21-

28) 

 Logopedė Jelena Skibickaja, Inga 

Baškauskaitė-Boronova 

 20. Projekto „Gimtosios kalbos dienai 

paminėti“ užbaigimo refleksija salėje 

„Pelenės mandagumo šventė“ 

2018-02-28 meninio ugdymo pedagogė Tatjana 

Rajevskaja, grupių auklėtojos 

 21. „Skiriu dainelę savo šalelei“ pramoga 

salėje 

 

2018-03-05 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Beata Mošenec 

 22. Tarptautinis projektas „Čiurlionis vaikų 

akimis“ skirtas Lietuvos valstybingumo 

100-mečiui paminėti. Paroda Vilniaus 

miesto savivaldybėje 

2018-03-(19-

30) 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Beata Mošenec, 

grupių auklėtojos 

 23. „Atšvaitų šventė“ judrieji žaidimai lauke  2018-03-(12-

14) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Beata Mošenec, 

grupių auklėtojos 

 24. Velykos. Pedagogų Velykinis miuziklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiaušinių dažymo dirbtuvės grupėse. Mini 

reportažas 

2018-04-04 Rusų gr.: 

T.Masian 

J.Lipniagova 

Snežana Šimanec 

Klara Avlasovič 

J.Parafinovič 

L.Radziūnienė 

L.Ševcova 

 

Lietuvių gr.: 

Inga Jurgelevičiūtė 

Ina Nainienė 

J.Saliutienė 

Snieguolė Masel 

Beata Chomič 

 25. Projektas „Šokis sporto ritmu“  2018-04-11 Rūta Pociūtė, Jolanta Bagdonienė, 

Janina Parafinovič 

meninio ugdymo pedagogė  

Tatjana Rajevskaja 

 26. Slavų vainikas 2018-05-05 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Beata Mošenec, meninio ugdymo 

pedagogė Tatjana Rajevskaja, auklėtoja 

Rūta Pociūtė 

27. Išleistuvės 2018-05-18 meninio ugdymo pedagogė  



Tatjana Rajevskaja, priešmokyklinio 

ugdymo grupių auklėtojos 

28. Šeimos šventė  2018-05-28/31 

2018-06-01 

meninio ugdymo pedagogė  

Tatjana Rajevskaja, 

grupių auklėtojos 

 

3.5. Išvykos su vaikais už įstaigos ribų  

Nr.  Kelionės vieta  Laikas Dalyviai Atsakingi vykdytojai  
1.  Aikštynas šalia Taikos g. 42, 44 

Vilnius 

2017 -09-15 

 15 val. 

Gr. „Nykštukas“  Beata Mošenec,  

Tatjana Rajevskaja, 

Julija Tarasova,  

Tatjana Šaban 

2. Rusų dramos teatras , J. 

Basanavičiaus g. 13, Vilnius 

2017-10-18  

10 val. 

Gr. „Nykštukas“  vaikai Tatjana Šaban, 

 Julija Tarasova 

3. Justiniškių biblioteka, Justiniškių g. 

62A Vilnius   

2017-11-15  

10 val. 

Gr. „Žvaigždutės“ vaikai Julija Saliutienė, 

Viktorija Šestelinskaja 

4. Lenkų namai, Naugarduko g. 76, 

Vilnius 

2017-12-14  

10 val. 

Gr. ,,Varpelis“ vaikai Julija Tarasova, Janina 

Mordas 

5. AKROPOLIS, Akropolio kino 

teatras Ozo g. 25 , Vilnius 

2017-12-13  

9 val. 

Gr.  „Nykštukas“  vaikai Tatjana Šaban,  

Alina Urbanovič 

6. „Raganiukės“ teatras , Stanevičiaus 

g. 24 , Vilnius 

2017-12-18  

14.15 val. 

Gr.  „Grūdelis“  vaikai Jolanta Bagdonienė,  

Beata Mošenec,  

Olga Šupik 

7. Rusų dramos teatras, J. 

Basanavičiaus g. 13 , Vilnius 

2017-12-22 

 10 val. 

Gr.  „Nykštukas“  vaikai Tatjana Šaban, Alina 

Urbanovič 

8. Vilniaus lopšelis-darželis 

„Drevinukas“ adresu K. Donelaičio 

g. 12, Vilnius. 

 

2018-01-31  

10 val. 

Gr. „Grūdelis“ vaikai 

Gr. „Žvaigždutės“ vaikai 

Jolanta Bagdonienė, 

Natalija Valeckienė 

 

9. Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“, 

Justiniškių g. 45, Vilnius 

2018-02-15  

9 val. 

Gr. „Grūdelis“ vaikai Jolanta Bagdonienė 

 

10.   Prezidentūra 2018-04-06  

10 val. 

Gr. „Grūdelis“ vaikai 

 

Jolanta Bagdonienė, 

Tatjana Rajevskaja, 

Olga Šupik   

11. Vilniaus miesto savivaldybė 

Konstitucijos pr. 3, Vilnius 

2018-10-01  

9 val. 

Gr. „Grūdelis“ vaikai 

 

Beata Mošenec,  

Tatjana Rajevskaja, 

Jolanta Bagdonienė 

12. Švietimo ir mokslo ministerija, A. 

Volano g.2 , Vilnius 

2018-04-20  

9.15 val. 

Gr. „Grūdelis“ vaikai 

 

Jolanta Bagdonienė, 

Irina Jadevičienė 

13. Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4, 

Vilnius 

2018-04-19  

9.15 val. 

Gr. „Varpelis“ vaikai 

 

Julija Tarasova, 

Janina Mordas 

14. Bernardinų sodas, Vilnius 2018-04-25  

 9.30 val. 

Gr. „Grūdelis“  vaikai  Jolanta Bagdonienė, 

Inga Baškauskaitė-

Boronova 

15. Saugaus eismo mokykla, Architektų 

g. 166, Vilnius 

2018-04-20 d. 

9.15 val. 

10.05 val. 

Gr.  „Nykštukas“  vaikai, 

Gr. „Varpelis“ vaikai 

 

Julija Tarasova, 

Jelena Lipniagova 

16. Žaislų muziejus, Šiltadaržio g. 2, 

Vilnius 

2018-04-24  

9.00 val. 

Gr. „Žvaigždutės“ vaikai Indrė Paulauskaitė, Sigita 

Žusinienė    

17. Trakai 2018-04-20  

9.15 val. 

Gr.  „Grūdelis“, 

 gr. ,,Varpelis“ 

Jolanta Bagdonienė, 

Jelena Lipniagova, 

Janina Mordas, 

Olga Šupik 

18. Keistuolių teatras, Laisvės per. 60, 

Vilnius 

2018-05-09  

10.15 val. 

Gr.  „Žvaigždutės“ Indrė Paulauskaitė, 

Viktorija Šestelinskaja 

19. Slavų vainikas, Lenkų namai, 

Naugarduko g. 76, Vilnius 

2018-05-15  

9.00 val. 

Darželio vaikai Jolanta Bagdonienė 

Rūta Pociūtė 

Tatjana Rajevskaja 

 



 

3.6. Kvalifikacijos tobulinimas 2017-2018 m. m. 

 

3.6.1. Administracija 

Vardas, pavardė Kursų, seminarų 

tema 

 

Įstaigą išdavusi 

pažymėjimą 

Pažymėjimo 

Nr. 

Data 

Irina Jadevičienė 

 

,,Naujasis darbo 

kodeksas“ 

UAB ,,Ariril“ 1611138 2017-09-22 

,,Edukacinių aplinkų 

panaudojimo patirtis 

Lenkijos švietimo 

įstaigose“ 

Všį Trakų švietimo 

centras 

Nr. TSC-

7004 

2017-10-15 

,,Viešieji pirkimai. 

Šiandienos aktualijos ir 

viešųjų pirkimų 

organizavimo 

pakeitimai“ 

Mokyklų tobulinimo 

centras 

SC17/0526 2017-11-09 

,,Civilinės saugos 

mokymai“ 

Vilniaus apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba 

2284 2017-11-15 

,,Naujojo darbo 

kodekso taikymas“ 

Mokyklų tobulinimo 

centras 

SC17/0621 2017-11-17 

,,Inovacijos 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

ugdyme“ 

LEU PK9-3738 2017-12-07 

„Pozityvus ugdymo 

metodai“ 

Všį „Vaikų ugdymas“ Nr. VK-

2909 

2018-03-22 

,,Emocinis intelektas – 

bendravimo pagrindas“ 

Všį Trakų švietimo 

centras 

TSC-4111 2018-04-04 

,,Įtampos situacijų 

sprendimo mokymai 

,,Pastebėk. Įvertink. 

Veik“. 

Všį Trakų švietimo 

centras 

TSC-4131 2018-04-05 

„Smurtas artimoje 

aplinkoje: atpažinimas 

ir reagavimas švietimo 

įstaigoje“ 

Všį šeimos santykių 

institutas 

18-253 2018-04-19 

,,Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų mitybos  

ypatumai“ 

Všį Trakų švietimo 

centras 

TSC-4907 2018-04-24 

,,Gero darželio link. 

Vadovai pokyčių 

Vilniaus m.savivaldybė 

Vilniaus m. 

GD-3716 2018-05-10/11 

20. Martyno Mažvydo biblioteka, 

Gedimino pr. 21, Vilnius 

2018-05-17  

10.15 val. 

Gr.  „Žvaigždutės“ Indrė Paulauskaitė , Sigita 

Žusinienė 

 

21. Botanikos sodas, Kairėnai 2018-05-22  

9.00 val. 

Gr. ,,Varpelis“, 

Gr.  „Nykštukas“ , 

Gr. „Raktelis“ vaikai 

Tatjana Masian,  

Tajana Šaban , 

Jelena Lipniagova 

22. Pavilnių Jaunųjų gamtininkų 

centras, Vilnius 

2018-05-29  

9.30 val. 

Gr. „Saulutės“ vaikai Julija Saliutienė,  

Irena Belskaja 

23. Pavilnių Jaunųjų gamtininkų 

centras, Vilnius 

2018-07-26  

10.30 val. 

Gr. „Žvaigždutės“ ir gr. 

„Grūdelis“ 

Indrė Paulauskaitė, Dalija 

Marcinkevičiūtė 

24. Vilniaus geležinkelio stotis, Vilnius 2018-08-02  

10.00 val. 

Gr. „Žvaigždutės“ Indrė Paulauskaitė, Dalija 

Marcinkevičiūtė 



kelyje“  ikimokyklinių įstaigų 

vadovų asociacija 

VšĮ ,,Vaikų ugdymas“ 

 

,,Teisinio švietimo 

kursas“ 

Petro Leono akademija PLA/2018-

673 

2018-05-24 

,,Centralizuoti pirkimai 

per CPO LT 

elektroninį katalogą“ 

CPO  2018-06-12 

Beata Mošenec 

 

 

Turiningas kūrybiškas 

ir įdomus pasirengimas 

mokyklai“ 

KRŠC Nr. E-2018 2017-06-07 

„Vaikų literatūra ir kas 

toliau?“ 

 

O.M.E.P. Nr.199 2017-11-17 

„Vaiko saugos 

sampratos ugdymas, 

taikant netradicinius 

metodus ir priemones“ 

LVJC Nr. 

(1.18.)V4-

4885 

2017-11-17 

„Naujo darbo kodekso 

taikymas“ 

MTC Nr. 

SC17/0670 

2017-11-30 

 „Visuminės sveikatos 

saugojimo darželyje 

patirtis“ 

VŠĮ Trakų švietimo 

centras 

Nr. TSC-

2745  

2018-03-01 

„Smurtas artimoje 

aplinkoje: atpažinimas 

ir reagavimas švietimo 

įstaigoje“ 

Všį šeimos santykių 

institutas 

Nr. 18-244 2018-04-19 

,,Mentorship 

recognition award“ 

Fini Zavod radeče Nr. 

552/2018 

2017/2018 

 

 

3.6.2 Pedagogų lankyti seminarai  

Vardas, pavardė Kursų, seminarų 

tema 

 

Įstaigą 

išdavusi 

pažymėjimą 

Pažymėjimo 

Nr. 

Data 

Liudmila Ševcova „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41351 2017-11-29 

Tatjana Šaban „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41352 2017-11-29 

Natalija Valeckienė „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41353 2017-11-29 

Julija Saliutienė „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr.41354 2017-11-29 

Beata Chomič „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41355 2017-11-29 

Ina Nainienė „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41356 2017-11-29 

Julija Tarasova „Vaikų gebėjimų vertinimo UŠPT Nr. 41349 2017-11-29 



dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

Jelena Lipniagova „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41348 2017-11-29 

Snežana Masel „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41347 2017-11-29 

Janina Parafinovič „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41342 2017-11-29 

Liudmila Radziūnienė „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41343 2017-11-29 

Snežana Masel „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41344 2017-11-29 

Jolanta Bagdonienė „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41345 2017-11-29 

Nijolė Klara 

Avlasovič 

„Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41346 2017-11-29 

Tatjana 

Klimaševskaja 

„Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41350 2017-11-29 

Jelena Skibickaja „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41359 2017-11-29 

Rūta Pociūtė „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41358 2017-11-29 

Tatjana Rajevskaja „Vaikų gebėjimų vertinimo 

dokumentavimas ir rezultatų 

panaudojimas“ 

UŠPT Nr. 41357 2017-11-29 

Tatjana Rajevskaja „Pedagogo savianalizės rengimas; 

teorija ir praktika“ 

LEU Nr. PK9-

4333 

2017-12-27 

Snežana Masel „Specialiųjų poreikių turinčių vaikų 

ugdymo kokybės užtikrinimas ir jos 

vertinimas“ 

VŠĮ Trakų 

švietimo 

centras 

Nr.TSC-

6021 

2017-09-16 

Janina Parafinovič „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

bendrųjų kompetencijų ugdymas 

pasitelkiant pasakas ir žaidimus“ 

LVJC Nr. V4-655 2018-01-18 

Beata Chomič „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

bendrųjų kompetencijų ugdymas 

pasitelkiant pasakas ir žaidimus“ 

LVJC Nr. V4-656 2018-01-18 

Janina Parafinovič „Spalvoti kūrybiniai žaidimai su 

ankstyvojo amžiaus vaikais“ 

LVJC Nr. V4-713 2018-01-25 

Beata Chomič „Spalvoti kūrybiniai žaidimai su 

ankstyvojo amžiaus vaikais“ 

LVJC Nr. V4-714 2018-01-25 

Ina Nainienė „Žaidybiniai gimtosios kalbos 

ugdymo metodai“ 

LVJC Nr. V4-1023 2018-02-22 

Ina Nainienė  „Kaip neperdegti: psichologinės 

savireguliacijos įgūdžių 

tobulinimas“ 

LVJC Nr. V4-1546 2018-03-29 



Tatjana Masian Praktinis seminaras „Rankdarbių 

lėlės“ 

Vilniaus l/d 

„Paslaptis“ 

Nr.12 2018-04-05 

Joana Vetočkina  „Smurtas artimoje aplinkoje: 

atpažinimas ir reagavimas švietimo 

įstaigoje“ 

Všį šeimos 

santykių 

institutas 

Nr.18-256 2018-04-19 

Snežana Masel Metodų mugė „Žaidimų 

vaivorykštė“ 

LVJC Nr. (1.8.)-

V4-2752 

2018-05-11 

 

3.6.3. Techninio personalo lankyti seminarai 

Vardas, pavardė Kursų, seminarų 

tema 

Data Pažymėjimo Nr. 

Stanislava Chasanova 

Gelena Berdnikova 

Alina Urbanovič 

Galina Šilobrit 

Viktorija Šestelinskaja 

Jolanta Beniušienė 

Irena Belskaja 

Olga Šupik 

Vida Jancevičienė 

Justyna Gospodevič 

Janina Mordas 

Genujefa Dambauskienė 

Lidija Talkovskaja 

Marija Šilova  

Janina Danilo 

Božena Kulakovskaja 

,,Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų auklėtojų padėjėjos – 

vaikų ugdymo proceso 

dalyvės‘‘ 

2017-10-23/24 VŠĮ Trakų 

švietimo centras 

 

3.7. Ugdymo proceso analizė 

Inspektavimo tikslas Kas buvo inspektuojama Kokios grupės 

inspektuojamos 

Ankstyvojo amžiaus vaikų 

ir naujai atvykusių vaikų 

adaptacija 

Daiktinė, emocinė aplinka, 

pedagogo – vaiko- 

šeimos ryšių puoselėjimas. 

Ankstyvojo ugdymo gr. ir kt., 

kur buvo naujai 

atvykusių vaikų. 

Vaikų gebėjimų 

vertinimas, analizė ir 

individualių ugdymo(si) 

krypčių numatymas. 

Vaikų pasiekimų lygio nustatymas, 

individualių ugdymo tikslų 

numatymas, stebėjimus fiksuojant 

Vaiko aplanke (rudenį ir pavasarį). 

Visos grupės 

Grupių savitumus 

atliepiančių metinių 

ugdymo(si) planų 

rengimas ir įgyvendinimas 

Metinių ugdymo(si) planų 

parengimas atsižvelgiant į grupės 

bendruomenės poreikius ir 

galimybes, vaikų amžių ir 

savitumus bei sociokultūrinį lygį. 

Meninio ugdymo pedagogė, 

visos grupės 

Ugdomosios aplinkos 

turiningumas, 

funkcionalumas, 

dinamiškumas. 

Aplinkos atitikimas vaikų amžių, 

gebėjimus, 

interesus bei individualius 

ugdymosi poreikius. 

Plėtojamos savaitės temos 

atspindžiai. 

Visos darželio grupės, nuolat 

 

Renginių organizavimas Renginių planavimas ir vedimas, 

naujų metodų 

taikymas. 

Meninio ugdymo pedagogė, visų 

grupių pedagogės 

Bendradarbiavimo su 

šeima kokybė 

Nuolatinis tėvų informavimas ir 

švietimas aktualiais klausimais 

Visos darželio grupės, nuolat 

Ugdymo proceso Trumpalaikis (savaitinis) Įstaigos pedagoginis personalas 



organizavimas ugdymo(si) proceso planavimas, 

organizavimas, metodų įvairovės 

taikymas, priemonių naudojimas, 

siekiant ugdymo(si) kokybės, 

visapusiško vaikų ugdymo(si). 

 

 

3.8. Ugdytinių, tėvų ir įstaigos darbuotojų meninė raiška 

Eil. 

 

Turinys Terminai Dalyviai 

1. Oranžinių moliūgų paroda 2017-09-28 Ugdytiniai, tėvai ir pedagogai 

2. Žibintų paroda 2017-11-13 Ugdytiniai, tėvai ir pedagogai 

3. Kalėdinis vainikas 2017-12-06 Ugdytiniai, tėvai ir pedagogai 

4. Piešinių paroda „Aš piešiu Lietuvą“ 2018-01-24 Ugdytiniai ir pedagogai 

5. Užgavėnių kaukių paroda 2018-02-15 Ugdytiniai, tėvai ir pedagogai 

6. Projektas „Savaitė be patyčių“ 

 mandalų paroda 

2018-02-21 Visų grupių ugdytiniai ir pedagogai 

7. Tarptautinė piešinių paroda  

„M.K. Čiurlionis vaikų akimis“ 

2018-03-19 iki  

2018-03-30 

Respublikos ir kitų šalių 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

įstaigų ugdytiniai.  

8. Velykinis kiaušinis 2018-04-03 Keramikos būrelio ugdytiniai 

 

3.9. Pedagogų dalyvavimas projektuose už įstaigos ribų  

Nr. Pedagogo vardas, pavardė Pagrindas Dalyviai Data 

1. Jelena Skibickaja Inga 

Baškauskaitė-Boronova  

Natalija Valeckienė  

Julija Tarasova Tatjana Šaban 

 Beata Mošenec Irina Jadevičienė 

Respublikinio 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų specialiųjų 

pedagogų ir logopedų 

prevencinis projektas 

„Žaidimai moko“ 

 2017 m. rugsėjis 

2. Jolanta Bagdonienė Vaikų kūrybinių darbų 

konkurso „Žaislų 

karalystė“ ,,Mano vasaros 

istorija“ 

„Grūdelis“ 

 

2017 m. spalis 

3. Beata Chomič 

 Ina Nainienė 

Janina Parafinovič 

Respublikinio 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto 

„Gražiausi linkėjimai 

Lietuvai“ 

„Žirniukai“, 

„Boružėlės“, 

„Lašeliai“   

2017 m. spalis 

4. Nijolė KlaraAvlasovič  

Jelena Skibickaja 

„Slavų vainiko“ 

asociacijos ikimokyklinių 

įstaigų gerosios patirties 

sklaidos konferencija 

„Inovacijos 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

ugdyme“   

 2017 m. spalis 

5. Beata Mošenec  

Jolanta Bagdonienė  

Julija Tarasova Jelena Lipniagova  

Natalija Valeckienė 

Kauno lopšelio-darželio 

„Čiauškutis“ projektas 

„Pasidalinkime 

draugyste“   

 2017 m. spalis 

6. Beata Chomič, Janina Parafinovič 

Snežana Šimanec, Ina Nainienė 

Švenčionėlių lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

projektas  „Snaigių puota“    

„Žirniukai“, 

„Lašeliai“  

„Saldainiukai“  

2017 m. 

lapkritis 

 



„Boružėlės“   

7. Emilija Navaitė, Julija Tarasova Multikultūrinio projektas 

„Arbatinuko kelionė 

aplink pasaulį“ 

„Saulutės“, 

„Nykštukas“   

2017 m. 

lapkritis 

 

8. Rūta Pociūtė, Snežana Šimanec Vilniaus lopšelio-darželio 

,,Obelėlė“ kūrybinių 

darbų paroda „Pažvelk į 

100 metų laisvą Lietuvą 

pro žiemos akinius“ 

,,Drugeliai“, 

„Grūdelis“ 

„Saldainiukai“ 

2017 m. 

lapkritis 

 

9. Jolanta Bagdonienė, Tatjana 

Šaban, Tatjana Masian 

AKROPOLIS vaikų 

piešinių konkursas 

„Pieškime džiaugsmą“ 

,,Grūdelis“, 

„Nykštukas“ 

„Raktelis“ 

2017 m. 

lapkritis 

 

10. Ina Nainienė 

Janina Parafinovič 

Tatjana Masian  Beata Chomič 

Respublikinio 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų iniciatyva „Ant 

kalėdinės eglutės supas 

raibosios gegutės...“ 

 

Boružėlės“, 

„Lašeliai“, 

„Raktelis“  

„Žirniukai“ 

2017 m. 

lapkritis 

 

11. Tatjana Masian  

Julija Tarasova  

Natalija Valeckienė  

Tatjana Šaban    

Vilniaus lopšelio-darželio 

,,Pilaitukas“ 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

paroda „Linksmieji 

besmegeniai“ 

„Raktelis“ 

„Varpelis“ 

„Žvaigždutės“ 

„Nykštukas“ 

2017 m. gruodis 

 

12. Tatjana Masian  

Jelena Lipniagova 

Vilniaus lopšelio-darželio 

,,Žibutė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbelių 

konkursas „Tautinė 

juosta“ 

„Raktelis“ 

„Varpelis“ 

2017 m. gruodis 

 

13. Tatjana Šaban  

Julija Tarasova 

Salininkų lopšelio-

darželio konkurso-

parodos nuostatai 

„Aš-dizaineris“ 

„Nykštukas“, 

„Varpelis“ 

 2018 m. sausis 

14. Tatjana Šaban,  

Julija Tarasova 

Jelena Lipniagova 

Jolanta Bagdonienė 

Tatjana Masian 

Snežana Masel 

Rūta Pociūtė 

Natalija Valeckienė 

Vilniaus miesto 

ikimokyklinių įstaigų 

metodinės tarybos 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų  ugdytinių parodos 

nuostatai „Aš piešiu 

Lietuvą“ 

„Nykštukas“,  

„Varpelis“, 

„Grūdelis“, 

„Raktelis“, 

„Drugeliai“, 

„Žvaigždutės“ 

 2018 m. sausis 

15. Jolanta Bagdonienė Respublikinio piešinių ir 

fotografijos darbų 

konkurso nuostatai „Trijų 

spalvų istorija“ 

„Grūdelis“ 2018 m. sausis 

16. Rūta Pociūtė 

Snežana Šimanec 

Beata Chomič 

Janina Parafinovič 

Vilniaus miesto lopšelio-

darželio „Sakalėlis“ 

tarpdarželinio ilgalaikio 

meninio projekto 

nuostatai „Suvenyras 

Lietuvai“ 

„Drugeliai“, 

„Saldainiukai“, 

„Žirniukai“, 

„Lašeliai“ 

2018 m. sausis 

17. Janina Parafinovič 

Beata Chomič 

Vilniaus lopšelio-darželio 

„Sadutė“ ikimokyklinio ir 

„Lašeliai“,     

„Žirniukai“ 

2018 m. sausis 



priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir jų tėvelių foto 

nuotraukų parodos 

nuostatai „O tam mažam 

paukštely visa Lietuva“ 

18. Jolanta Bagdonienė 

Tatjana Rajevskaja 

Jelena Skibickaja 

Inga Baškauskaitė-Boronova 

Respublikinės 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų kūrybinių 

darbų parodos nuostatai 

„Rašau žodį „Lietuva“ 

„Grūdelis“ 2018 m. sausis 

19. Beata Chomič 

Janina Parafinovič 

Radviliškio lopšelio-

darželio „Eglutė“ 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų nuotraukų 

konkurso organizavimo 

nuostatai „Mes- 

šimtmečio vaikai“ 

„Žirniukai“, 

„Lašeliai“ 

2018 m. sausis 

20. Snežana Šimanec 

Rūta Pociūtė 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras „Mano žalioji 

palangė“ 

„Saldainiukai“, 

„Drugeliai“ 

2018 m. sausis 

21. Janina Parafinovič 

Beata Chomič 

Snežana Šimanec 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro konkursas „Metodų 

mugė“ 

„Lašeliai“ 

„Žirniukai“ 

„Saldainiukai“ 

2018 m. vasaris 

22. Janina Parafinovič 

Beata Chomič 

Snežana Šimanec 

Nijolė K. Avlasovič 

Tatjana Šaban 

Julija Tarasova 

Tatjana Masian 

Jelena Lipniagova 

Jolanta Bagdonienė 

Rūta Pociūtė 

Indrė Paulauskaitė 

Julija Saliutienė 

Ina Nainienė 

 

„Ozo“ kiaušinių 

marginimo konkursas  

„Zuikio margučiai 2018“ 

„Lašeliai“ 

„Žirniukai“ 

„Saldainiukai“ 

„Braškytės“ 

„Nykštukas“ 

„Raktelis“ 

„Varpelis“ 

„Grūdelis“ 

“Drugeliai“ 

„Žvaigždutės“ 

„Saulutės“ 

„Boružėlės“ 

 

2018 m. vasaris 

23. Janina Parafinovič 

Beata Chomič 

Snežana Šimanec 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro konkursas „Metodų 

mugė“ 

„Lašeliai“ 

„Žirniukai“ 

„Saldainiukai“ 

2018 m. vasaris 

 Julija Tarasova  

Nijolė Klara Avlasovič 

Trakų švietimo centro ir 

Lentvario lopšelio-

darželio „Šilas“ 

konferencija „Kūrybiškas 

edukacinių erdvių 

kūrimas ir jų 

panaudojimas ugdymo 

procese“ 

 2018 m. kovas 

24. Beata Chomič 

Janina Parafinovič 

 

Respublikinės 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų darbuotojų 

asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ nuotraukų 

„Žirniukai“ 

„Lašeliai“ 

2018 m. 

balandis 



 

3.9. Tėvų švietimas 

Nr.  Seminaro, paskaitos  pavadinimas Data Dalyviai 

1. Seminaras ,,Vaikų pagyrimai ir paskatinimai“ 2017-11-02 Visų įstaigos grupių tėvai 

2. Paskaita ,,Visavertės vaikų mitybos principai“  2017-11-23 

 

Visų įstaigos grupių tėvai 

3. Paskaita ,,Valdymo sutrikimai – priežastys, 

profilaktika ir gydymas“  

2018-01-09 Visų įstaigos grupių tėvai 

4. Paskaita ,,Virškinimo trakto negalavimai – 

būdai jiems išvengti ir gydymas“  

2018-02-08 Visų įstaigos grupių tėvai 

 

 

3.10. Valdymo struktūra 

3.10.1. Stipriosios pusės 

Stipriosios 

pusės 

Įrodymai  

Komandinis 

darbas 

Bendradarbiavimas siekiant išsikeltų tikslų: 

1. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo darbo grupė: 

* Vasaris – sveikatingumo mėnuo; 

* Pokalbiai grupėse „ Sveika mityba“, „Higiena“, „Švara“, „Vitaminų svarba“; 

* Dalyvavimas „Sveikatiados“ projekte; 

*Sportinės pramogos salėje ir lauke; 

2. Projektų rašymo grupė: 

*Grupės veiklos plano sudarymas ir veiklų koordinavimas; 

*Organizuotas  Flash  mob ,,Laikas keltis“ Respublikos mastu.  

3. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas ,,Aš vaikelį vedu ekologiniu 

keliu“. 

Besimokanti 

pedagogų 

bendruomenė  

* Darbas nuolatinės kaitos sąlygomis; 

*keturi pedagogai siekė aukštesnės  vyriausiojo ikimokyklinio ugdymo 

pedagogo kvalifikacinės kategorijos; 

* vienas pedagogas studijuoja Vytauto Didžiojo universitete magistrantūroje. 

* Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant įstaigos, miesto ir šalies 

kvalifikacijos kėlimo seminaruose, mokymuose, konferencijose; 

* Dalyvavimas su pranešimais konferencijose, seminaruose, mokymuose: 

Pranešimas  „Vaikų kalbos ugdymas netradicinėje aplinkoje“. 

*Švietėjiškų, prevencinių, socialinių programų įgyvendinimas: Socialinių 

įgūdžių ugdymo programa šešiamečiams „Zipio draugai“. 

Išoriniai 

ryšiai 

1. Ryšiai su Vilniaus m. lopšeliais-darželiais ir mokyklomis, su Vokietijos 

Frankfurto lopšeliu-darželiu. M.K. Čiurlionio gimnazija. 

2. Ryšiai su  pedagogų kvalifikacijos kėlimo paslaugas teikiančiomis 

įstaigomis; 

3. Bendradarbiavimas su VŠĮ „Vaiko labui“, „Vaikų ugdymas“. 

4. Bendradarbiavimas su Visuomenės sveikatos biuru; 

5. Bendradarbiavimas su Saugaus eismo mokykla; 

6. Bendradarbiavimas su Justiniškių seniūnija 

7.  Bendradarbiavimas su Pal. J. Matulaičio šeimos centru. 

 

 

 

parodos „Mes keliaujame 

po Lietuvą“ nuostatai 

25. Snežana Šimanec 

Julija Tarasova 

Beata Mošenec  

Žana Viršilo 

Respublikinės akcijos 

„Mes mėgstame sveikatos 

šaltinius“ nuostatai 

,,Saldainiukai“  

,,Varpelis“ 

2018 m. 

balandis 



3.9.2. Tobulintinos pusės 

 

Tobulintinos pusės 

 

Įrodymai 

Ugdymo kokybės gerinimas 1. Skatinti pedagogus domėtis ugdymo naujovėmis, diegti 

aktyviuosius ugdymo(si) metodus, kurti, vykdyti ir plėtoti 

edukacinius projektus įstaigoje ir už jos ribų. 

2. Aktyviai bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, teikti šeimoms 

pedagogines, psichologines ir logopedines konsultacijas, šviesti vaiko 

raidos ir ugdymo klausimais. 

3. Šiuolaikiškam ir inovatyviam bendravimui bei bendradarbiavimui 

su šeima, grupių pedagogėms kurti grupių internetinius dienoraščius, 

kuriuose vyktų tęstinis darbas su šeima už įstaigos ribų. 

4. Inicijuoti kurtis iniciatyvines, kūrybines darbo grupes, 

besirūpinančias kryptingu ugdymo prioritetų įgyvendinimu. 

Patrauklios įstaigos įvaizdžio 

formavimas 

1.Įstaigos simbolikos (herbo, vėliavos, himno) ir tradicijų 

puoselėjimas, kryptingas naudojimas vertybinėms nuostatoms 

formuoti, bendruomenės partneriškų santykių stiprinimui. 

2.Visuomenės informavimas reprezentacinėje internetinėje darželio 

svetainėje www.pelene.vilnius.lm.lt 

3.Gerosios patirties perėmimas iš kitų ir skleidimas naudojantis 

naujausiomis informacinėmis technologijomis. 

4.Pastato, grupių renovavimas, grupių ir lauko edukacinių aplinkų 

tvarkymas. 

 

4. Lėšos ir sąnaudos 

4.1. Numatytos lėšos (prekių ir paslaugų ugdymo reikmėms naudojimui) 

Mokslo metai Ugdymo lėšos 

(Eur) 

 

Savivaldybės  lėšos 

(Eur) 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

(Eur) 

2 % Tėvų parama 

(Eur) 

 

2018 41423,99 23450,16 5400,00 2599,48 

 

4.2. Lėšų išlaidos 

4.2.1. Už 2018 m. 

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA 
    

LĖŠOS  SUMA PAVADINIMAS 2018 2018 2018 2018 
        

    01.01- 04.01- 07.01- 10.01- 

    03.31 06.30 09.30 12.31 

UGDYMO 41423,99  0,00 12841,38 23010,62 5571,99 
        

   Remonto darbai  2263,00 1575,00 279,24 

 

 

 

  
   

 

Lauko sporto aikštelės 

pagrindų įrengimas 

 8130,91   

 
Liejamos gumos granulių 

dangos įrengimo darbai 

  9994,60  

 Linoleumas  1574,55 672,69  

   

Šaligatvio plytelių 

klojimas 

  1296,07 

 

   Transporto paslauga   11,00  

   Šventės organizavimas   300,00  

   Patalynė, rankšluosčiai   1500,00 1500,00 

 

 

 

Baldai   2510,40 591,10 

 Indai   281,77  

 

Ūkinės, statybinės, švaros 

elektros prekės 

 267,96 3646,21 813,65 



 Roletai, žaliuzės    2388,00 

 Kanceliarinės prekės   1062,88  

 

Teritorijos tvarkymo 

darbai 

 604,96   

   
Dalyvavimas projekte 

 

  160,00  

SAVIVALDYBĖ

S 
23450,16  4172,48 7135,91 2909,71 9232,06 

 

 

 

     

 

Ūkinės, statybinės, švaros, 

elektros prekės 

2099,38 1648,89 247,75 1047,87 

   Metrologinė patikra    75,63 

   

Transporto paslaugos su 

smėliu 

 102,85  32,67 

   Kasetės pildymas 47,00 71,00 71,00  

   

Inžinerinių sistemų 

priežiūros paslaugos 

86,51    

   

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

26,65    

   Remonto darbai 1399,11 4420,00  286,04 

  

 

Patalynė   500,00  

  

Paslaugos (ryšių, buitinių 

atliekų išvežimas, 

dezinfekcija) 

513,83 893,17 90,56 145,37 

  Kvalifikacijos kėlimas   600,00  

 

 

 

Lauko žaidimų įrenginiai    690,00 

 

Darbuotojų profilaktinis 

sveikatos patikrinimas 

  15,00 220,00 

 

Lauko žaidimų įrangos 

metinę patikra 

  181,50  

 

 

 

Baldai   1203,90 395,29 

 Kompiuteriai ir įranga    6050,89 

   
Žaislai , knygos 

 

   288,30 

SAVIVALDY-
BĖS  

5998,49   5998,49   

PAGAL  

 

ĮSAKYMĄ  

  

Darbai (šaligatvių, plytelių 

rekonstravimo darbai, 

lauko laiptų remontas) 

 4998,49   

  Vidaus durų komplektas   1000,00   

MOKINIO  5400,00  1761,57 236,00 1350,45 2051,98 

KREPŠ.  

 

     

  Kompiuteriai ir įranga 0 0 0 400,00 

  Žaislai, knygos 1486,57 0 1061,45  

  

Edukacinės 

kelionės(paslaugos) 

100,00 200,00 0 0 

  Kvalifikacijos kėlimas 175,00 36,00 289,00 0 
       

2% TĖVŲ 2599,48  19,80 19,80 2531,32 28,56 

  Banko mokestis  19,80 19,80 19,80 28,56 

  

     

Vaikų lauko žaidimo 

kompleksas 
   

2511,52  

  

 
 
 
 
 



5. Veiksmų planas kokybei tobulinti 
 
Eil. 

Nr. 

Tobulintinos 

veiklos sritys 

Užduotis  Atsakingi 

asmenys  

Įgyvendinimo 

terminai 

Įgyvendinimo 

įrodymai  

1. Valdymo struktūra Užtvirtinti vadybos 

pagrindus 

 

Direktorius 

Dir.pav. ugdymui 

2018 m. Dalyvavimas 

vadybos 

seminaruose 

Telkti pedagogus 

vadybinės 

kompetencijos plėtrai 

Direktorius 

Dir.pav. ugdymui 

Nuolat Darni įstaigos 

darbo komanda, 

efektyvi savivalda 

Ugdymo kokybės 

vertinimas ir 

koordinavimas, analizė 

ir išvados 

Direktorius 

Dir.pav. ugdymui 

Nuolat  Ataskaita tėvų 

bendruomenei, 

rezultatų aptarimas 

pedagogų 

posėdžiuose 

Reflektuoti įstaigos 

ugdymo filosofiją, 

vertybes bei lūkesčius 

Direktorius 

Dir. pav.ugdymui 

Nuolat Aptarimas 

Įstaigos ir 

Pedagogų tarybos 

posėdžiuose 

2. Projektinė 

veikla 

Rengti projektus, 

siekiant geresnių 

ugdymo rezultatų 

Direktorius 

Dir.pav.ugdymui 

Nuolat Ugdymo kokybės 

tobulinimas 

Gerosios patirties 

sklaida tarpinstituciniu 

ir bendruomenės 

lygmeniu 

Direktorius 

Dir.pav. ugdymui  

grupių pedagogai  

Nuolat Pedagogų 

dalijimasis gerąja 

praktine patirtimi 

3. Ugdymas Vaikų pasiekimų 

vertinimas kiekviename 

amžiaus tarpsnyje 

Dir. pav. 

ugdymui  

grupių pedagogai 

 Individualių 

gebėjimų ugdymas 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo tikslų ir 

uždavinių 

įgyvendinimas 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

komanda 

 Vaiko rengimas 

mokymuisi 

mokykloje 

Vaikų brandumas 

mokyklai 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

komanda 

Rudenį ir 

pavasarį 

Tiriamųjų darbų 

organizavimas ir jų 

analizė 

Etnokultūrinis 

vaikų ugdymas 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Pedagogų 

komanda 

Nuolat Puoselėti tautines 

tradicijas, skatinti į 

projektinę veiklą 

įsijungti visą 

įstaigos 

bendruomenę 

Pedagogų aktyvus 

domėjimasis 

šiuolaikinėmis ugdymo 

aktualijomis, nuolat 

taikyti naujus ugdymo 

būdus ir metodus 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Pedagogai 

Nuolat Skatinti patirtinį 

vaikų ugdymą(si), 

užtikrinti ugdymo 

prasmingumą, 

inovatyvumą, 

vaikui aktualią 

veiklą 

  Į vaiką orientuoto 

ugdymo suvokimas, 

vaiko ugdymosi 

poreikių ir edukacinių 

galimybių pažinimas 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Pedagogai 

Nuolat Kelti tokius vaiko 

ugdymo tikslus, 

kurie padėtų 

skatinti vaiko 

smalsumo ir 



pažintinius 

interesus, ugdytų 

apsisprendimo ir 

orumo, laisvės ir 

atsakomybės 

suvokimą. 

4. Vaikų 

aktyvinimas 

Sporto inventoriaus 

kaupimas, ugdomosios 

aplinkos turtinimas 

 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Pedagogai 

Nuolat Skatinti vaikų 

natūralų judėjimą 

salėje ir lauke 

Lankytis seminaruose 

vaikų aktyvinimo 

temomis 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Pedagogai 

Nuolat Įgyti žinių ir 

taikytis jas 

praktiškai 

Stebėti praktinę veiklą Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Pedagogai 

Nuolat Taikyti praktines 

žinias 

5. Darbas su 

šeima 

Naujų šeimų 

konsultavimas, 

informacijos 

pateikimas, susirinkimų 

organizavimas 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Pedagogai 

Slaugytoja 

Nuolat Bendradarbiavimo 

su šeima 

stiprinimas 

Bendrų renginių ir 

išvykų organizavimas. 

Projektinė veikla, 

seminarai, 

konsultacijos, švietimas 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Pedagogai 

Nuolat Glaudūs, 

partneriški 

santykiai su šeima 

 Ištekliai Žmogiškieji resursai Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Dir.pav.ūkio 

reikalams 

Nuolat Ugdymo kokybės ir 

vaikų ugdomosios 

aplinkos sąlygų 

gerinimas; 

Pedagogų savi- 

švieta ir profesinis 

tobulėjimas. 

*Remontuoti grupės ir 

miegamojo, rūbinės 

gr.„Nykštukas“ patalpas, 

*Remontuoti žaidimų 

erdvę gr. „Braškytės“ ir 

rūbinės patalpas 

gr.„Varpelis“. 

*Pakeisti linoleumą gr. 

,,Grūdelis“, ,,Varpelis“ 

,,Nykštukas“. 

*Įrengti lauko sporto 

aikštelę. 

*Edukacinės aplinkos 

lauke tvarkymas. 

*Užtikrinti vaikų 

saugumą. 

Direktorius, 

Dir.pav.ugdymui, 

Dir.pav.ūkio 

reikalams 

Iki 2018 

m. rugsėjo 

1 d. 

Ugdymo kokybės ir 

vaikų ugdomosios 

aplinkos sąlygų 

gerinimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Pokyčiai įstaigos veikloje 
 
Eil. 

Nr. 

Pokyčiai  Dalyviai Įrodymai  

 Įstaigos kaitos 

procesų valdymas 

Vadovai, 

pedagogai 

• Situacijos analizė; 

• Palankus įstaigos mikroklimatas; 

• Kompetencijų sklaida; 

• Patirties perteikimas į įstaigą atvykstantiems 

pedagogams; 

 Ugdymo 

procese 

Vadovai, 

pedagogai 

• Darbas su naujai atvykstančiomis šeimomis, ankstyvojo 

amžiaus vaikų adaptacijos stebėjimas ir jai lengvinti būdų 

taikymas; 

• Ugdymo proceso tobulinimas įgyvendinant prioritetus, 

vaikų meninės raiškos ugdymo priemones; individualių 

gebėjimų sklaida papildomo ugdymo būreliuose; 

• Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų plėtra, 

įgyvendinant Priešmokyklinio ugdymo(si) programos bei 

programos „Zipio draugai“ tikslus ir uždavinius; 

• Ugdytinių kūrybinė raiška, pasirodymai miesto 

ikimokyklinių įstaigų projektuose, konkursuose, 

festivaliuose; 

• Renginių organizavimas ir tobulinimas; 

• Vaikų komunikacinių įgūdžių tobulinimas, korekcija ir 

tėvų informavimas; 

• Visų amžiaus tarpsnių vaikų daromos pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas aprašuose. Nuoseklus, visuminis 

įgūdžių ugdymas(is). 

 Kompetencijų 

plėtra 

  

 • Kompiuterinio raštingumo pradmenys; 

• Netradiciniai ugdymo būdai; 

• Vadybinės žinios; 

• Tyrimų vykdymas ir analizė; 

• Projektų rengimas ir įgyvendinimas; 

• Darbas nuolatinės kaitos sąlygomis. 

 Inovacijos 

Pedagoginiame 

procese 

 • Komandinis darbas prioritetiniams ugdymo tikslams 

siekti; 

• Priešmokyklinio ugdymo komandos darbas, siekiant 

ugdymo kokybės rengiant vaikus mokyklai. Socialinių 

įgūdžių ugdymo(si) programos ,,Zipio draugai“ , ,,Say 

Hello“  

 Pedagogų 

kvalifikacija  

 Dalyvavimas švietimo įstaigų : UPC, LEU, LVJC ir kt. 

seminaruose; 

Seminarų organizavimas įstaigoje; 

Studijos VDU siekiant magistro (1) laipsnio. 

 

 


