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Mūsų siekiai 2017 – 2018 m. m. 

• Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, kurti teigiamą emocinę aplinką įstaigoje, 

burti vientisą bendruomenę; 

• Užtikrinti vaiko gerovę ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą(si); 

• Užtikrinti aukštą ugdymo(si) paslaugų kokybę, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, plečiant 

pagalbos ir paramos šeimai įvairovę; 

• Nuteikti vaikus bendrauti su kitais žmonėmis, stengtis išgirsti vieni kitus, suprasti emocijas, 

išmokti  elgtis įvairioje aplinkoje; 

• Pilietinių veiklų (akcijų) plėtojimas įstaigoje; 

• Smurto prevencijos plėtojimas įstaigoje (pranešimai, diskusijos, informaciniai 

lankstinukai). 

 

1. Ugdymo kokybės užtikrinimas, teikiamų paslaugų gerinimas 

 

• Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Darželio pedagogai dalyvavo įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, 

kuriuose tobulino bendrąsias kompetencijas (asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, 

kultūrinę, naujų technologijų ir informacijos valdymo, profesinę komunikacijos 

kompetencijas), didaktines kompetencijas (mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių 

pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos  teikimo mokantis ir 

mokinių / ugdytinių motyvavimo, ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų 

įvairovės kūrimo, ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo,  mokinių / ugdytinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinės veiklos tyrimo kompetencijas. 

Iš viso pedagogai  lankėsi : 

o 320 val. kvalifikacijos tobulinimosi kursuose, seminaruose (pedagogai). 

 

o Logopedas - 48,5 val. 

 

o 1 pedagogas per mokslo metus apsilankė apie 18 val. kvalifikacijos tobulinimosi 

kursuose. 

 

 

• Smurto prevencija 

o Smurto prevencijai užtikrinti dalyvauta seminare „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas 

ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje“ (dir.pav.ugdymui R. Andrejeva); 

o Bendruomenės susirinkimo metu skaitytas pranešimas „Kivirčai, priešgyniavimai, patyčios 

– kaip tai atsiranda darželinukų gyvenime ir ką su tuo daryti?“ (psichologė V. Pilipuitienė); 

o VGK (Vaiko gerovės komisija) rengia „Vaikų patyčių ir smurto prevencijos programą“ 

(programos reikalingumas aptartas VGK posėdyje 2018 03 26). 



 

• Vaiko gerovės komisija 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose buvo aptarti vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, psichologinių ir socialinių problemų.  Tartasi, kaip tobulinti kryptingą 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, gerinti švietimo pagalbos  teikimą, užtikrinti saugią ir 

palankią ugdymui(si) aplinką. 

 

• Dalinimasis gerąją patirtimi 

o „Pelėdžiukų“ gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Renata Stagniūnaitė Užpalienė – 

„Kaziuko mugė“; 

o „Lapiųkų“ gr. – pedagogė Ramunė Pilotė „Kur kiaušinis“; 

o „Voveriukų“ gr.-  pedagogė Rūta Šetkuvienė „ Mano mylimiausia saldaus miego knyga“; 

o „Drugelių“ gr.  – pedagogė Greta Kacinauskaitė-Ivanauskienė  „Muzikinis miškas“; 

o „Bitučių“ gr. – pedagogė Renata Franckevičiūtė „Paukščiai grįžta“; 

o „Boružėlių“ gr.  – pedagogė Jovita Augulienė „Skaičiukų šalyje“; 

                        pedagogė Virginija Sinkevičienė „Vabaliukų šalyje“; 

• „Kiškučių“ gr.  – pedagogė Marija Juodienė “Vaivorykštės spalvomis“; 

                       pedagogė Santa Tribaitė „Ką veikiau, veiksiu ir veikiu?“; 

•  „Meškiukų“ gr. – pedagogė Gabija Bolytė „Formos aplink mane“; 

pedagogė Lina Ševčenko „Katė, katinai, kačiukai“. 

 

• Vykusi projektinė veikla grupėse: 

o „Pelėdžiukų“ gr. -  „Bendrauju be patyčių“; 

o „Lapiųkų“ gr. – „Sportuojame visa šeima“; 

o „Voveriukų“ gr. - „Mano mylimiausia knyga“;  

o „Drugelių“ gr. - „Muzikos ritmu“; 

o „Bitučių“ gr. - „Kartu su šeima“; 

o „ Boružėlių“ gr. – „Mano gimtinė Lietuva“; 

o „Kiškučių“ gr.  - „Spalvos supa mus“; 

o „Meškiukų“ gr. – „Mano augintinis“. 

 

• Ugdymo(si) programos ir veiklos organizavimas 

Visose ikimokyklinio amžiaus grupėse ugdymas vyko pagal lopšelio – darželio „Gluosnis“ 

Ikimokyklinio ugdymo programą.  „Pelėdžiukų“ priešmokyklinėje grupėje ugdymas vyko 

pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“, integruojant mokymo priemonę 



OPA PA. „Lapiukų“ grupėje ugdymas vyko  pagal darželio ugdymo programą, integruojant 

PI KA mokymo priemonę. Priešmokyklinėje grupėje buvo vykdoma programa „Zipio 

draugai“. 

 

• Dalyvavimas miesto, mikrorajono, respublikos renginiuose: 

o Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektas „Saulėto 

oranžinio traukinio kelionė“, 2017 04 -2017 11; 

o Sportinė pramoga „Aktyvus vaikas“, l/d „Žilvitis“, 2017 10 04; 

o Europos atliekų mažinimo savaitės 2017 11 18 – 26;  

o Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, 2018 01 15; 

o Viršuliškių progimnazija - šventinis renginys „Švytinčios Kalėdos“;  

o Ištiesta pagalbos ranka VŠĮ „Kaimo grandinė“ beglobiams gyvūnams 2018 02; 

o Veiksmo savaitė „Be patyčių 2018“, 2018 04 19-25; 

o Teatrų diena „Vaivorykštės spalvos“, l/d „Žilvičio“ 40- mečio proga, 2018-02; 

o Skaitovų konkursas „ Tu brangi ir sava Lietuva...Lietuva“, 2018-02; 

o Skaitovų konkursas „Lietuva vaiko širdyje“, l/d „Zylutė“, 2018-03; 

o Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Rašau žodį - Lietuva“, 2018-03. 

 

2. Modernios  aplinkos kūrimas 

•  Grupės ugdymo(si)  aplinkos kūrimas – grupėse įrengtos edukacinės erdvės „Mano šalis 

– Lietuva“.  

• Lauko edukacinių erdvių įkūrimas 

Vaikai ir pedagogai sėkmingai ir tikslingai naudojasi darželio kieme įrengtomis 

edukacinėmis erdvėmis. Organizuojamos veiklos erdvėse, atsižvelgiant į oro sąlygas, 

nagrinėjamą savaitės temą. 

o Dalyvavimas ekologiniame projekte „Mano žalioji palangė“; 

o Lietuvos šimtmečiui skirtos gimtadienio lysvės kūrimas „ Šimtas žiedų“. 

 

• Edukacinės veiklos, projektai, akcijos sveikos gyvensenos ugdymui 

o Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų akcija „Kalba tyla“; 

o Ikimok. amžiaus vaikų burnos higienos projektas „Graži šypsena, nes kasdien 2*2“; 

o Vilniaus visuomenės sveikatos konkursas „Vitaminizuotas“;  

o Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro renginys „Saugumo akademija 

su Pelyte Visažine“; 



o Akcija Pasaulinės sveikatos dienai paminėti - Masinis bėgimas „Aš bėgu“; 

o Dalyvavimas programoje „Sveikatiada“; 

o Respublikinė akcija „Mes mėgstame sveikatos šaltinius“; 

o Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas 

,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“;  

o Vilniaus miesto metodinio būrelio „Versmė“ ikimokyklinių įstaigų pramoga „Aktyvus 

vaikas“; 

o Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  paskaitos „Visavertės vaikų 

mitybos principai“  ir „Valgymo sutrikimai - priežastys, profilaktika ir gydymas“. 

 

• Projektai, tradicinės šventės, parodos, organizuotos įstaigoje 

 

o Orientacinės varžybos „Pirato lobis“; 

o Rugsėjo 1 – osios šventė, edukacinis spektaklis „Per Vilniaus miestelį“; 

o Švenčiame gimtadienį „Mums jau vieneri“. Kapitono Flinto koncertas. Svečiuose Burbulų 

dėdė; 

o Muzikinės pramoga „Spalvotas rudenėlis“; 

o Oranžinė diena darželyje; 

o Kalėdinės šventės su „Linksmojo lagamino“ komanda; 

o Pramoga „Trys Karaliai“; 

o Užgavėnės; 

o Tautiškumo – pilietiškumo ugdymo projektas „Aš žinau kur gyvenu, aš žinau, kas esu“ 

(projekto kuratoriai - direktorė Jolita Ivaškevičienė ir dir.pav.ugdymui Rasa Andrejeva, 

koordinatorė – pedagogė Jovita Augulienė); 

o Projektas „Pasidalinkime draugyste“ (iniciatorė logopedė Inga Baškauskaitė – Boronova, 

dalyvavo visos grupės); 

Projektas tarptautinei Gimtosios kalbos dienai “Tau, vaikuti, dovanoju skambią skambią 

kalbą“ (iniciatorė logopedė Inga Baškauskaitė – Boronova, dalyvavo visos grupės); 

o Lietuvių liaudies šokių koncertas metodinio būrelio „Versmė“ ikimokyklinių įstaigų 

bendruomenėms - „Šoku tau, Lietuvėle“; 

o Projektas „Aš sveikas, saugus ir draugiškas vaikas“ (iniciatorė dir.pav.ugdymui Rasa 

Andrejeva); 

o Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro užsiėmimai; 

o Šeimų šventės; 

o Sportinė pramoga “Vaikų gynimo dienai paminėti“.  

 



3. Bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos siekimas, 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

o Vilniaus miesto Savivaldybė 

o Psichologinė pedagoginė tarnyba 

o Viršuliškių seniūnijos Socialinės paramos centras 

o Vaiko raidos centras 

o Lietuvos edukologijos universitetas 

o Viršuliškių progimnazija 

o Vaiko teisių tarnyba 

o Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija (esame nariai) 

 

• Darželyje svečiavosi: 

o „Bitės“ teatras 

o Tarškalai - „Neliūdėk“ 

o Drakoniuko teatras - „Žvaigždės pelėdoms“ 

o Liaudies instrumentų studija 

o Tautosaka ir Antis - „Vilko ir lapės draugystė“ 

o Nieko Sau Teatras - „Povandeninė pasaka“ 

o Teatro trupė „Čia“ - „Gerumo kelias“ 

 

o Bendruomenės akcija „Darom 2017“ 

 

Įstaigos Taryba 

• Posėdis  vyko  2017 12 07, aptarta: 2016/17 m.m veiklos ataskaita, 2017/218 m.m. 

įstaigos veiklos planas, 2018/2022 m. Strateginio plano projektas, įstaigos Darbo 

tvarkos taisyklės, Atestacijos komisija, Mokytojų atestacijos programa, įstaigos 

lėšų panaudojimas. 

• Posėdis  vyko  2017 05 28, aptarta: 2017/18 m.m. veiklos ataskaita, Įstaigos Tarybos 

nuostatai, darželio darbas vasaros laikotarpiu. 

 

Bendruomenės susirinkimai 

o Posėdis 2017 08 30 Nr. BD – 1  

o Posėdis 2018 04 25 nr. BD – 1  



 

4. Emocinės – socialinės, komunikacinės patirties kaupimas, išvykų 

organizavimas 

• Išvykos, ekskursijos  

o Išvyka į Raganiukės teatrą, spektaklis „Katinėlis&gaidelis“ 

o Viršuliškių  seniūnijos akcija „Medžiai, spindintys Kalėdomis“, 2017 12 05 

o K.Čiurlionio meno mokykla, spektaklis „Spalvos“, 2018 04 05 

o Vilniaus Viršuliškių mokykla, atvirų durų diena pirmokams, 2018 04 13  

 

• Papildomo ugdymo būreliai 

o Futboliukas 

o Krepšinis 

o Šachmatai 

o Keramika 

o Anglų k. 

o Aerobinė gimnastika 

o Dainavimo studija „Gluosniukas“  

 

• Straipsniukas spaudoje  

o http://www.svietimonaujienos.lt/akcija-kalba-tyla-vilniaus-lopselyje-darzelyje-gluosnis/ 
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