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1. Mokyklos pristatymas: 

 

 Misija 

 Ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaiga garantuojanti kokybišką ugdymą, tenkinanti vaiko prigimtinius, socialinius, 

pažintinius poreikius ir laiduojanti socializaciją besikeičiančioje visuomenėje. Svarbiausias ugdymo principas- saugus, mąstantis, laisvas, 

iniciatyvus, kūrybingas ir atsakingas vaikas. 

 

 Prioritetai 

1. Pilietiškumo, patriotizmo ugdymas, pažįstant savo miestą Vilnių. 

2. Sveikas maistas- sveikas vaikas. 

3. Inovatyvių ugdymo(si) aplinkų kūrimas. 

4. Partnerystė su šeima (šis prioritetas integruojamas į visus prieš tai nurodytus). 

 

       ●   Ugdytinių, grupių skaičius, pedagogų, kitų darbuotojų skaičius, kiti bendrieji duomenys apie įstaigą  2017-2018 m. m. 

 

Darželyje 12 grupių: 

 2 ankstyvojo ugdymo grupės; 



 7  ikimokyklinio ugdymo; 

 1 grupė taiko M. Montessori pedagoginės sistemos metodus;  

 3 priešmokyklinio ugdymo grupės.  

Pagrindiniai vaiko poreikiai: 

 poreikis būti pripažintam ir pastebėtam –vaikai nuolat stebi aplinkinius ir vertina jų požiūrį į save ir savo veiklos rezultatus. Jei 

aplinkiniai pastebi jų darbus ir veiklą, vaikai jaučiasi priimami ir gerbiami. 

 poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai- kuriama lanksti, mobili ugdymosi aplinka, į vaiką orientuotas ugdymo turinys.  

 būti apsaugotam nuo negatyvios fizinės, psichinės ir socialinės įtakos; 

 įvairiais pojūčiais tyrinėti įvairius objektus ir reiškinius; 

 plėtoti kalbinio bendravimo būdus, reikštis dailėje, muzikoje, pažįstant aplinką; 

 jausti pasididžiavimą savo paties pasiekimais, tapti savarankišku, išsiugdyti pasitikėjimą savimi, spręsti problemas pagal įgyjamą patirtį; 

 veikti su daiktais, žaisti, tinkamai atsipalaiduoti ir pailsėti, užsiimti dominančiais dalykais ir mėgautis spontanišku juoku, džiaugsmu ir 

humoru. 

Darželyje ugdo(si) vaikai, turintys kalbėjimo, komunikacijos, emocinių, mokymosi, intelekto ir fizinių sutrikimų. Specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymas vyksta atsižvelgiant į vaiko išsivystymo lygį ir planuojamos tokios veiklos apimtys, kurios užtikrina sėkmingą vaiko ugdymą(si). 

Siekiama sužinoti kiekvieno vaiko poreikius, vaiko savęs vertinimą, charakterį, šeimos kultūrą ir tradicijų įvairovę. Mūsų įstaigoje numatyta 

specialiųjų poreikių vaikų integracija į ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdymo procesą. Integracijos tikslas - suteikti specialiųjų poreikių 

vaikams lygias teises ir laiduoti lygias galimybes, teikti visapusišką paramą šeimai, auginančiai vaiką su sutrikimu. Vaikai, turintys specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių įtraukiami į bendrojo ugdymo(si) aplinką ir ugdo(si) drauge su bendraamžiais sveikais vaikais. Svarbu, kad vaikai, turintys 

sutrikimų ir jų neturintys, ugdytų(si) drauge, turėtų galimybę patirti, jog šalia gyvena turintys vienokių ar kitokių trūkumų žmonės ir kad jie yra 

tos pačios visuomenės dalis. Vyrauja nuolatiniai įvairūs socialiniai santykiai, įvairovė laikoma vertybe.  

 

 

 



Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

Įstaigoje dirba 26 pedagogai:  

 18 auklėtojų; 

 5  priešmokyklinio ugdymo pedagogai; 

 1 logopedas; 

 1 meninio ugdymo pedagogas 

 1 kūno kultūros mokytojas. 

Išsilavinimas: 

 aukštasis pedagoginis- 21; 

 aukštesnysis pedagoginis -5; 

Kvalifikacinės kategorijos: 

 vadovai – II-a vadybinė kvalifikacinė kategorija; 

 auklėtojo metodininko -7, priešmokyklinio ugdymo metodininko- 4; 

 vyresniojo auklėtojo- 9; 

 meninio ugdymo pedagogo- metodininko- 1 

 auklėtojo -3 

  logopedo -1; 

 kūno kultūros mokytojo – 1. 

Įstaigos pedagogų veiklos nuostatos: 

 rūpintis socialiniu vaiko saugumu; 

 rodyti pagarbą kiekvieno vaiko individualumui ir asmenybei, vengti išankstinių nuostatų, laikytis konfidencialumo; 

 suteikti vaikui galimybę pačiam rinktis veiklą, gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą,sudaryti sąlygas jo plėtotei; 



 pripažinti vaiką sau lygiu partneriu; 

 būti atviram pokyčiams; 

 skleisti pedagoginę patirtį savo įstaigoje ir už jos ribų. 

Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos 

teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

Darželyje dirba logopedas. Užsiėmimų metu siekiama sušvelninti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, logopedinėse pratybose taikomas frontalus 

(grupinis ir individualus) fonetinio suvokimo ir artikuliacinio aparato lavinimas, žodyno plėtojimas, kalbos gramatinės sandaros sudarymas. 

 

 

Įstaigos savitumas: 

Lopšelis-darželis „Bitutė“ įsikūręs šalia vaizdingo Šeškinės Ozo draustinio. Turtingoje gamtinio, istorinio, dvasinio paveldo teritorijoje puikios 

sąlygos vaikui pažinti artimiausią aplinką, plėtoti gamtosauginius, sportinius gebėjimus, dvasinių vertybių raišką.  Esame strategiškai svarbioje 

Vilniaus vietoje, šalia ,,Akropolio‘‘ prekybos centro.  

 Siekdami patenkinti vaiko saviraiškos, kūrybiškumo bei savarankiškumo poreikius ,„Ežiukų“ grupės pedagogai nuo 2001 m. taiko Marijos 

Montessori ugdymo sistemos elementus. M. Montessori metodas svarbus tuo, kad ugdymo procesas grupėje organizuojamas atsižvelgiant į 

vaiko asmenybės raidos tarpsnius, jiems būdingus dėsningumus, esminius augančio žmogaus poreikius, stebėjimais grindžiamas išvadas apie 

vaiko psichofizinės ir dvasinės brandos procesą, iškylančius mokymosi sunkumus. 

Visa veikla pagrįsta svarbiausiu M. Montesori principu, kad mokymasis vyksta per patirtį, o vaiko mokymuisi ypač didelę reikšmę turi jo 

aplinka.  

Nuo 2002 metų dalyvaujame tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Ši programa moko 5 -7 metų vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius 

sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Taip pat padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, 

ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Vaikai mokosi susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Tikima, kad dar 

vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje,  bei paauglystėje bei 

suaugę. Programa padeda pedagogams tobulinti socialinę, socioedukacinę bei vaikų motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.  



Nuo 2003 metų darželio pedagogų iniciatyva įstaigoje leidžiamas informacinis leidinys „Bitutės avilys“. Kūrybiškos komandos dėka laikraštis 

tapo visų laukiamas ir skaitomas. Leidinys išsiskiria originaliu turiniu: įdomia bei nauja informacija, vaikų piešinių iliustracijomis, individualiu 

požiūriu. Laikraštis savitas įvairiais klausimais. 

Vieni pirmųjų - nuo 2008 metų esame projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“, nuo 2014 m. tęstinio projekto 

„Olimpinė karta“ nariai. Tai Lietuvos tautinio komiteto (LTOK) vystomas ilgalaikis projektas, skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, 

olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. 

Nuo 2014 metų „Žvirbliukų“ grupė dalyvauja ikimokyklinėje emocinio ugdymo programoje „Kimochis“. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo 

programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines – 

emocines situacijas. 

2013 metais įsijungėme į projektą „Savireguliacijos įgūdžių vystymas žaidybinėj veikloje“. 

Lopšelis-darželis „Bitutė“ – tai darželis, kuriam rūpi kiekvienas vaikas,. Siekiame, kad vaikas darželyje jaustųsi saugus ir laimingas, suprastas ir 

išklausytas, padrąsintas saviraiškai ir kūrybai. Sudaromos galimybės kiekvienam vaikui vystytis pagal jo tempą, ugdymo procesas 

individualizuojamas ir diferencijuojamas. Vaikai skatinami būti smalsūs ir nepriklausomi mokydamiesi bei žaisdami.  

Esame atvira pokyčiams, šiuolaikinė ugdymo įstaiga, turinti ryškią estetinio meninio ugdymo kryptį, išsiskiriame renginių originalumu, 

puoselėjame lietuvių liaudies tradicijas, nuolat dalyvaujame įvairiuose miesto ir šalies projektuose. 

2016 m. renovavus darželio patalpas atsirado  galimybė įstaigoje ugdyt(is) vežimėliais judantiems neįgaliems vaikams.  

 

 

Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai: 

 renovuotos patalpos sukurs pozityvias ir skatinančias ugdymo(si), sąlygas saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant jų geros būklės 

pastovią priežiūrą ir palaikymą; 

 draugiška, atvira, pasirengusi dialogui, emociškai saugi ugdymo įstaiga;  

 šiltas ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir kitų specialistų bendravimas su vaikais ir jų tėvais; 

 saugi, estetiška ugdymo(si) aplinka; 

 įdomus, turiningas kasdienis vaiko gyvenimas; 

  kvalifikuota logopedo pagalba; 

  palankios ikimokyklinės įstaigos darbo valandos; 

  šeimos ir įstaigos bendradarbiavimo tradicijos; 



 papildomas ugdymas ( krepšinio, muzikos, amatų,  anglų kalbos būreliai). 

  

 

Svarbiausi lopšelio – darželio „Bitutė“ pasiekimai praėjusiais mokslo metais: 

Sudarytas ir patvirtintas lopšelio- darželio ,,Bitutė“ 2018 – 2022 metų strateginis planas.  

 

Projektai, konferencijos, pranešimai 2017-2018 m.m. 

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė- praktinė konferencija ,,Žaidimas ugdymui, ugdymas 

žaidimu“ (Šiaulių lopšelis- darželis ,,Trys nykštukai“). Pristatytas  stendinis pranešimas ,,Vaikų žaidimo ir kūrybiškumo ugdymo 

galimybės pažįstant negyvąją gamtą“. 

 Respublikinė konferencija ,,Žmogaus ekologija“ (Šiaulių Didžiadvario gimnazija). Skaitytas pranešimas ,,Gamtosauginio pažinimo 

ugdymo plėtotė Vilniaus lopšelyje- darželyje ,,Bitutė‘‘. 

 Respublikinė mokytojų metodinė- praktinė konferencija ,,Atradimo džiaugsmas pamokoje“ (Šiaulių Dainų progimnazija). Skaitytas 

pranešimas ,,kūrybiškos ekologinės pamokos ikimokyklinėje įstaigoje“.  

 Respublikinis kūrybinis projektas ,,Rudens mandala“ (Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazija). Atliktas dvynukų tyrimas.  

 Gamtosauginis projektas ,,Nuo sėklos iki obuolio“. 

 Projektas ,,Knygos - kitaip“. 

 Tęstinis projektas ,, Bendradarbiavimas su tėvais: pozityvaus ryšio užmezgimo ir palaikymo galimybės“. 

 Tęstinis projektas ,,Olimpinė karta“. 

 Tęstinis projektas ,,Bitutė ir bičiulystė“. 

 Tęstinis gamtosauginis projektas ,,Gamta- artimiausia aplinka, skatinanti vaiko pažinimą“. 

 Tęstinio gamtosauginio projekto ,,Gamta – artimiausia aplinka, skatinanti vaiko pažinimą“ renginys – viktorina ,,Gyvoji ir negyvoji 

gamta. 

 Kalbos projekto ,,Klausyki, vaikelii, kaip skamba raidelės“ renginys- viktorina ,,Ką išmoksi mažas, nešiosi senas“. 

 Pranešimas ,,Auklėtojo asmenybės galia kūrybiškumo ugdyme“. 

 Pranešimas ,,Darželis Norvegijoje“. 

 Pranešimas ,,Emocinis intelektas“. 



Veikla už darželio ribų: 

 Ugdytinių ir pedagogų darbų paroda ,,Šviesos tamsoje“ MRU. 

 „Kalėdinis bėgimas“. 

 Pilietinė iniciatyva sausio 13-ąją paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“.  

 Edukacinės pažintinės ekskursijos: Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas, Dūkštų girininkijos muziejus, Jaunųjų gamtininkų centras.   

 Edukacinė kelionė „Duonos kelias“. Dalgedų sodyba, Žuklijų kaimas, Trakų rajonas. 

 "Vabaliukų spartakiada". Vilniaus lopšelis-darželis "Ozas". 

 Edukacinė išvyka į VU  Planetariumą. 

 Edukacinė išvyka į Kauną (Tado Ivanausko Zoologijos muziejus, Velnių muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus ) 

 Edukacinė išvyka „Haskių kaimas“. Žalgirių kaimas, Elektrėnų savivaldybė. 

 Edukacinė išvyka į Vilniaus saugaus eismo mokyklą. 

 Edukacinė išvyka į Nacionalinį lankytojų centrą. 

 Respublikinis vaikų piešinių konkurso „Iš knygelės į širdelę 2018“. Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“, Vilniaus lopšelis-

darželis „Riešutėlis“. 

Metų bėgyje buvo sukurtos metodinės priemonės: 

 ,,Skaičiuok visus metus“; 

 ,,Spalvoti kamuoliukai“. 

 

Didžiausios problemos su kuriomis susidūrė mokykla, praėjusiais metais 

Daugėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, todėl reikalinga specialistų (auklėtojo padėjėjo, socialinio pedagogo, psichologo) 

komanda. 

 

 

 



2. Įstaigos veiklos sričių analizė: 

 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Etosas   Bendruomenė pripažįsta vaikų kultūrą kaip 

vertybę, o vaikus kaip aktyvius savo aplinkos 

kūrėjus, gerbiamas jų individualumas.  

Pedagogai geba kilti karjeros laiptais, skleisti 

bei tobulinti savo profesinę kompetenciją. 

Įstaigoje-saugi, funkcionali, edukacinė aplinka, 

kurioje sudarytos lygios galimybės kiekvieno 

vaiko gabumų sklaidai. Organizacijos kultūra 

reiškiasi įvairiomis formomis ir būdais. Vaikų 

tėvai gerai vertina įstaigos pedagogų 

kompetenciją esančią tvarką, vykstančius 

renginius. Pedagogai noriai gilina žinias 

seminaruose, dalijasi darbo patirtimi su 

kolegomis. Puoselėjamos darželio tradicijos bei 

simbolika. 

Ne visada 

bendruomenės nariai 

teigiamai reaguoja į 

įstaigos pokyčius. 

Ne visada išlieka 

aukšta vidinė 

bendradarbiavimo 

kultūra.   

Ieškoti rėmėjų. Kad 

įstaiga dirbtų 

efektyviai, reikia visų 

jos narių aktyvios 

veiklos ir našaus darbo. 

Įvairių ugdymo 

strategijų ieškojimas, 

išbandymas ir 

skleidimas. 

 Nepakantumas 

kitokiai nuomonei 

bei argumentuotai 

veiklai. Nėra 

patirties 

dalyvaujant 

konkursuose, 

siekiant pritraukti 

lėšas. 

Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis 

 2017 m. atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 

programa „Bitutės avilys“ atsižvelgiant į 

Ikimokyklinio ugdymo metodines 

rekomendacijas. Švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, 2015 

ir  Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašą , 2015. Ankstyvasis  ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis „Ankstyvojo 

ugdymo vadovu“,  priešmokyklinis ugdymas – 

  Trūksta patirties 

sudarant 

individualius planus, 

projektus. 

Nekvalifikuotos 

auklėtojų padėjėjos.  

Dalis šeimų 

reikalauja išskirtinio 

dėmesio vaikui, 

Pedagogų skatinimas 

kelti kvalifikaciją. 

Kartu su bendruomene 

išsiaiškinti ir tenkinti 

bendruomenės 

interesus ir poreikius. 

Teigiamo mikroklimato 

bendruomenėje 

palaikymas, 

Vykstant 

konkurencijai tarp 

grupių gali 

pablogėti santykiai 

tarp kolektyvo 

narių. Vis didėjantis 

tėvų užimtumas 

įtakoja mažėjantį 

domėjimąsi vaiko 



„Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programa“ ir „Ugdymo(si) 

standartais“. Taikoma Montessori pedagoginės 

sistemos metodas („Ežiukų“ gr.) , emocinio 

ugdymo programa „ Kimochis“ („Žvirbliukų“ 

gr.) Įgyvendinama tarptautinė,  socialinių 

įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.  

Organizuojama papildomo ugdymo(si) veikla 

būreliuose (sporto, anglų ir muzikos). Pedagogų 

iniciatyvos: kryptingas kvalifikacijos kėlimas, 

dalyvavimas metodinio būrelio veikloje, atvirų 

ugdančiųjų veiklų įstaigoje organizavimas, 

siekiant gerinti ugdymo veiklą ir kokybę, 

integracijos galimybių ieškojimas, 

individualaus darbo su vaikais taikymas, 

sveikatos gerinimas, tėvų įtraukimas į įstaigos 

veiklos organizavimą. Planai svarstomi, 

aptariami bendruomenėje, atliekama tikslų , 

uždavinių ir turinio įgyvendinimo refleksija. 

Vaikui suteikiama galimybė naudotis žaislais, 

kurių gamyba pagrįsta naujomis elektroninėmis 

technologijomis, knygomis su vaizdo ir garso 

signalais bei mechaniniais įtaisais, 

šiuolaikiniais  spaudos leidiniais, 

kompiuterinėmis priemonėmis, fotoaparatais, 

mikrofonais, telefonais ir kt.  

 

neadekvačiai vertina 

vaiko pasiekimus. 

suprantamų ir 

prieinamų prioritetų 

kūrimas, metinių 

veiklos plėtros planų 

numatymas, siekiant 

efektyvumo kasdienėje 

veikloje. 

ugdymu(si).  

Ugdymo   Pedagogai yra įvaldę įvairias vertinimo Vertinimo Atliktas vaikų Dėl skurdokos 



pasiekimai strategijas ir būdus, kuriuos naudoja kiekvieno 

vaiko išgalių gilesniam pažinimui, ugdymosi 

proceso bei daromos pažangos stebėjimui ir 

vertinimui, vaiko ugdymosi sunkumų 

diagnozavimui laiku. Vertinimas atliekamas 

sistemingai, analizuojamas. Vaikų pažanga 

atitinka priešmokyklinio ugdymo(si) standartą, 

pedagogų, tėvų lūkesčius. Vaiko pasiekimai 

matomi kiekviename amžiaus tarpsnyje. Ryšių 

su mokykla palaikymas-bendradarbiaujame su 

Šeškinės pradine mokykla, bei Žygimanto 

Augusto pagrindine mokykla. 

vykdymas, 

fiksavimas ir vaiko 

aplanko rengimas 

reikalauja daug 

laiko, o kartais ir 

lėšų. Trūksta 

psichologo etato. 

pasiekimų vertinimas 

padeda nustatyti 

ugdymo kokybę bei 

tinkamumą įvairių 

poreikių vaikams, 

užtikrinti  ugdymo 

tęstinumą.  

materialinės bazės 

ir visuomenės 

požiūrio jaučiamas 

jaunų kvalifikuotų 

specialistų stygius, 

o tai gali pakenkti 

ugdymo kokybei. 

Parama ir 

pagalba vaikui ir 

šeimai 

  2017 m. sukurtas ir patvirtintas  „ Smurto ir 

patyčių prevencijos, integracijos ir stebėsenos 

vykdymo tvarkos aprašas“. 

Įstaigoje dirba kūno kultūros specialistas. 

Įgyvendinama dalinė specialiųjų poreikių vaikų 

integracija (dirba logopedas).  Darželyje 

sudarytos sąlygos laiduojančios gerą vaiko 

savijautą, tenkinančios vaikų saviraiškos ir 

saviugdos poreikius. Bendruomenė sistemingai 

informuojama apie teikiamas paslaugas, 

organizuojami susirinkimai, teikiamos 

individualios konsultacijos. Paslaugų kokybė ir 

bendruomenės poreikiai tiriami.  

 Ne išplėstos 

socialines paslaugas 

teikiančių institucijų 

bendradarbiavimas 

su įstaiga. Sudėtinga 

pastebėti vaiko teisių 

pažeidimus 

uždarose, 

vengiančiose 

viešumos šeimose.                                          

Iškyla sunkumų 

nustatant ir tenkinant 

psichologinius 

poreikius. 

Teikiamų paslaugų 

įvairovei didinti būtina 

ieškoti papildomo 

finansavimo (socialinio 

darbuotojo, psichologo 

etatų). 

Kurti spec. poreikių 

vaikų ir gabių vaikų 

ugdymo sistemą 

Išliekant socialinei 

nelygybei, tėvų 

užimtumui, sunku 

tikėtis aktyvaus 

tėvų dalyvavimo 

bendruomenės 

gyvenime. 

Ištekliai    Darželyje dirba kvalifikuoti, turintys reikiamą 

išsilavinimą specialistai.  Efektyvus personalo 

Stokojama įgūdžių 

privataus ir viešojo 

Naujų finansinių 

išteklių šaltinių 

 Nuosavybės 

niokojimas dėl 



patirties panaudojimas. 

Buhalterija centralizuota- „Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita“. Inicijuojamas biudžetinių 

lėšų kaupimas ir panaudojimas. Bendruomenė 

gauna metines finansines ataskaitas ir 

supažindinama su sąmata.  

kapitalo partnerystės 

paieškai. Nesukurta 

pedagogų skatinimo 

sistema. Vaikams 

trūksta privatumo, 

nes vienoje patalpoje 

per daug miega 

vaikų.    

paieška. Intensyviai 

agituoti tėvus pervesti  

2 % pajamų mokesčio į 

darželio paramos 

fondą. Sudaryti 

galimybę 

bendruomenei daryti 

įtaką išteklių 

panaudojimui. Naujų 

priemonių įsigijimą 

derinti su poreikiais bei 

prioritetais. Tausoti ir 

atsakingai naudoti 

įstaigos turtą, rėmėjų 

lėšas. 

aplaidumo. Lėšų 

stygius pedagogų 

kvalifikacijai ir 

profesionalumui 

tobulinti. 

Įstaigos valdymas   Apibrėžtos savivaldos institucijų funkcijos ir 

žinomos visiems nariams. Pedagogų taryba 

aktyviai įsitraukia į veiklos planavimą, 

problemų sprendimą, planų įgyvendinimą, 

inicijuoja pokyčius, aptariamas uždavinių 

įgyvendinimas.    

 Mažas 

bendruomenės narių 

suinteresuotumas 

įstaigos strateginiais 

tikslais ir jų 

įgyvendinimu. Dalis 

bendruomenės 

vertinime dalyvauja 

pasyviai. 

 Darželio taryba 

įsitraukia į veiklos 

planavimą, problemų 

sprendimą, planų 

įgyvendinimą, 

inicijuoja pokyčius. 

Tinkamai 

organizuojamas vaikų 

registras ir 

komplektavimas, 

tarpusavio supratimas 

tarp pedagogų ir tėvų.  

Nepakankamas 

finansavimas 

trukdys įgyvendinti 

numatytus tikslus ir 

uždavinius. 

 



 

3. Tikslai ir uždaviniai ateinantiems mokslo metams: 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo 

Įgyvendinimo 

kriterijai 

1.Ugdyti vaikų 

pilietiškumą ir 

patriotizmą, 

pažįstant savo 

miestą Vilnių ir jo 

apylinkes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Plėsti vaikų 

žinias apie 

Vilniaus  miesto ir 

jo apylinkių 

atsiradimą,  

papročius, 

tradicijas, 

puoselėjant meilę 

ir pagarbą savo 

miestui. 

 

 

 

 

 

1.2 Inicijuoti ir 

dalyvauti 

pilietinėse  

1.1.1 Senovinių daiktų 

ieškojimas pas senelius 

kaime. Kalendorinių 

švenčių organizavimas 

kartu su ugdytinių tėvais. 

1.1.2 Pažintinių 

ekskursijų, išvykų 

organizavimas. Ekskursija 

į Kernavę, VU 

Planetariumą, Nacionalinį 

lankytojų centrą, Žaislų 

muziejų ir kt., 

pasivaikščiojimai po 

Vilniaus senamiestį.  

1.1.3 Ugdomųjų veiklų   

organizavimas grupėse. 

 

1.2.1 Dalyvauti Vilniaus 

miesto ir Vilniaus 

ikimokyklinių įstaigų 

projektuose, parodose. 

2018.09.01-

2019.05.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopšelio – 

darželio 

ugdymo 

lėšos, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Vaikai daugiau 

sužino apie senovę: 

daiktus ir jų paskirtį, 

papročius; pažįsta Vilnių 

ir jo apylinkes, sužino 

miesto istoriją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Užtikrinti 

įstaigos 

bendruomenės 

švietimą sveikos 

mitybos 

klausimais. 

veiklose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Ugdyti vaiko 

supratimą apie 

sveiką mitybą.  

 

 

 

 

1.2.2 Ugdytinių, jų tėvų ir 

pedagogų fotografijų 

paroda ,,Mano Vilnius“ 

Vilniaus m. savivaldybėje.  

1.2.3 Pažintinė pramoga 

,,Muzikinis gidas po 

Vilnių“ .  

1.2.4 Įstaigos 

bendruomenės šventė 

,,Aš- vilnietis“. 

1.2.5 Prisijungti prie 

organizuojamos  

visuotinės pilietinės 

iniciatyvos „Atmintis 

gyva, nes liudija“ skirta 

Sausio 13-ai.  

 

 

2.1.1 Organizuoti  

edukacines ir projektines 

veiklas apie sveiką 

mitybą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.09.01-

2019.05.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

lopšelio-

darželio  

ugdymo 

lėšos, 

mokinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželio 

dietistas, 

 visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas     

E. Grinevičė, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Tinkamai ir įdomiai 

suteikta informaciją apie 

sveiką gyvenseną ir 

mitybą padės formuoti 

sveikos gyvensenos ir 

mitybos įgūdžius 

įstaigoje ir namuose. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kurti 

inovatyvias vaikų 

ugdymo(si) 

2.2 Skleisti žinias 

apie sveiką maistą 

ir taisyklingą 

mitybą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Informuoti  ir 

palaikyti glaudų 

ryšį su ugdytinių 

tėvais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Generuoti 

inovatyvių 

ugdymo(si) 

2.2.1 Pateikti įvairios 

vaizdinės medžiagos apie 

sveiką maistą ir 

taisyklingą mitybą. 

 

2.2.2  Savaičių, dienų, 

pramogų organizavimas 

sveikos mitybos temomis, 

įtraukiant bendruomenės 

narius. 

 

 

2.3.1 Pristatyti tėvams 

mitybos pakeitimus 

darželyje. 

 

2.3.2 Organizuoti sveikos 

gyvensenos ir naujos 

maitinimo kultūros 

ugdymo mokymus. 

 

2.3.3 Parengti 

lankstinukus aktualiomis 

sveikos mitybos  temomis. 

 

.  

3.1.1 Metodinių 

susirinkimų metu ieškoti 

atsakymų į klausimus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.09.01-

2018.12.01 

 

krepšelio 

lėšos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

l.e. 

direktoriaus 

pareigas S. 

Dailydienė, 

grupių 

pedagogai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.e. direktoriaus 

pareigas S. 

Dailydienė, 

2.2 Projektinės veiklos 

suaktyvina įvairių 

sveikatingumo formų, 

būdų panaudojimą. 

 

2.3 Suteikta informacija 

ir glaudus 

bendradarbiavimas su 

ugdytinių šeimomis 

padeda įgyvendinti 

sveikesnės mitybos 

principus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Numatyta kur, kada 

ir kaip bus kuriamos 

naujos inovatyvios vaikų 



aplinkas. aplinkų kūrimo 

idėjas. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Kurti 

personalizuotą, 

kiekvienam vaikui 

asmeniškai 

pritaikytą 

ugdymo(si) 

aplinką, kurią jis 

galėtų keisti ir joje 

savarankiškai 

veikti. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Palaikyti 

sukurtą ugdomąją 

aplinką grupėje ir 

už jos ribų. 

 

 

 

Kaip galima ugdytis už 

grupės ribų? Kaip 

išnaudoti turimas erdves? 

Kas patiktų vaikams? 

Kaip užtikrinti vaikų 

saugumą? 

 

3.2.1 Kartu su vaikais ir 

tėveliais įrengti lauko ir 

vidaus erdves, 

skatinančias vaikus veikti, 

bandyti, tyrinėti 

atsižvelgiant į 

ikimokyklinukų poreikius, 

polinkius, pomėgius. 

 

3.2.2 Įsirengti basų kojų 

taką. 

 

3.2.3 Stebėjimai, 

tyrinėjimai. 

 

3.2.4 Lopšelio-darželio 

kieme įsirengti daržą. 

 

3.3.1 Pedagogai ir kitas 

personalas vertina ir 

prižiūri naudojamas 

priemones, prireikus jas 

atnaujina, keičia 

priemonių naudojimo 

vietą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.09.01-

2019.05.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.09.01-

2019.05.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

grupių 

pedagogai 

ugdymo(si) aplinkos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Įstaigos kieme 

įrengtos erdvės vaikų 

greitumui, vikrumui, 

koordinacijai lavinti, 

įrengtas basų kojų takas 

ir daržas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Įrengtos priemonės 

prižiūrimos, prireikus 

atnaujinamos. 

 

 

 



3.4 Įvertinti 

sukurtų 

ugdymo(si) 

aplinkų 

veiksmingumą, 

tobulinti jas. 

3.4.1 Ikimokyklinės 

įstaigos pedagogų, tėvų 

apklausa, vaikų pasiekimų 

vertinimas. 

 

 

 

 

 

 

  

3.4 Kiekvienas vaikas 

atsiskleidžia kaip unikali 

asmenybė, patiria 

džiugias emocijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


