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1. Įstaigos prisistatymas: 

Įstaigos misija- įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, padėti šeimoms kvalifikuotai 

ugdyti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, skatinti juos mokyklinei brandai.   

Svarbiausias ugdymo principas– saugus, laisvas, pasitikintis savimi, iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas vaikas, atviras tautinėms 

vertybėms.  

Įstaigos filosofija- surasti kelią į kiekvieno vaiko širdelę ir atrakinti kiekvieno vaiko širdelę. O atrakinus širdelę, padėti vaikui 

saugiai augti, siekti, tobulėti, pažinti, džiaugtis, būti savimi. 

Įstaiga, atsižvelgdama į strateginį įstaigos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei 

uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Metinį veiklos planą įgyvendins Vilniaus lopšelio-darželio „Raktelis“ 

administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

ĮSTAIGOS PRIORITETAI ANKSTYVOJO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

UGDYMO KOKYBEI GERINTI 2019- 2020 m. m. 

1. KŪRYBIŠKO VAIKO UGDYMAS. 

2. SAUGUS IR SVEIKAS VAIKAS. 

3. SAVARANKIŠKA IR ATSAKINGA MOKYKLA, UGDANTI SAVARANKIŠKUS IR ATSAKINGUS JAUNUOSIUS 

PILIEČIUS. 

 

2019- 2020 m. m. Vilniaus vaikų lopšelyje- darželyje „Raktelis“ veikia 11 grupių, kuriose ugdomi 233 ugdytinių. Ugdymas vyksta 

lenkų ir rusų kalbomis.  

Yra  ankstyvojo amžiaus grupės, kuriose ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 3 metų, ugdymas vyksta gimtąja lenkų kalba. 1 grupė- 2 - 4 

metų vaikams, ugdymas vyksta rusų kalba. Šešiose grupėse ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 3 iki 5–6/7 metų. Viena iš jų- jungtinė 

ikimokyklinė grupė, kurioje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai, ugdymas vyksta lenkų kalba, kita iš jų- jungtinė ikimokyklinė grupė, 
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kurioje ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, ugdymas vyksta rusų kalba. Įstaigoje 1 priešmokyklinio amžiaus grupės 6–7 metų vaikams, 

ugdymas vyksta lenkų kalba.  

Įstaigoje dirba 58 darbuotojai. Iš jų – 29 pedagogoginiai darbuotojai.  

20 pedagogų įgiję vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, iš jų dvi pedagogės siekia mokytojo metodininko kvalifikacinės 

kategorijos; 4 pedagogės turi mokytojo kvalifikacijnę kategoriją, 1 – socialinio pedagogo ir 2 pedagogės turi mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją.  

Vilniaus lopšelis-darželio grupės dirba skirtingai, pagal sudarytus darbo laikus, atsižvelgiant į tėvų poreikius. Pirmosios grupės 

pradeda darbą nuo 6.30. Darželio grupių darbo laikas iki 18.00 val. 

Įstaigos savivalda: 

Darželio taryba  – aukščiausioji savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams), telkianti ugdytinių 

tėvus (globėjus) ir pedagogus įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti.  Pirmininkė – mokytoja, dirbanti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą Stasia Gaverska. . 

Mokytojų taryba – visus įstaigoje dirbančius pedagogus suburianti savivaldos institucija, kuri analizuoja vaikų ugdymo 

organizavimo, ugdymo programų realizavimo klausimus. Pirmininkė – direktorė Danuta Michno. 

Kitos darbo grupės, komisijos: 

Vaiko gerovės komisija, organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti  direktoriaus įsakymu). 

Grupių tėvų komitetai,  renkami kasmet rugsėjo mėn. tėvų susirinkime.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė.  
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2. Įstaigos veiklos sričių analizė:  

 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 

Galimybės 

   

Grėsmės 

Etosas Aplinka – draugiška, laukianti 

ir svetinga.  

Siekiamybė – aplinka, kurioje 

puikiai jaustųsi kiekvienas.   

Vaikų  kultūrai atspindėti yra 

išnaudojamos įvairios darželio 

erdvės. Edukacinė  aplinka 

pritaikyta vaiko poreikiams.   

Siekiame tobulėjimo, 

pedagoginio meistriškumo ir 

ugdymo kokybės. 

Didžioji dalis bendruomenės 

narių tapatinasi su įstaiga, 

didžiuojasi ja,  vykdoma 

veikla, vyraujančiais 

pagarbiais santykiais, tėvų 

atsiliepimais. Tai skatina  kurti 

vaikams ir dirbti dėl vaikų.  

 Esame atviri, palaikome 

glaudžius ryšius su  Vilniaus 

miesto, šalies ir užsienio 

(Lenkijos, Čekijos, Estijos) 

socialiniais partneriais.  

Nepakankamai sistemingai 

informuojama bendruomenė 

apie įstaigos veiklą.  

Nepasitikėjimas savo 

kompetencija – stabdis 

priimant iššūkius.  

Dalies bendruomenės narių 

iniciatyvumo stoka.  

Dalies tėvų aktyvumas 

pasireiškia  tik socialiniuose 

tikluose, aptarinėjant kilusius 

klausimus, problemas, kurie tik 

ten ir nusėda. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktyvinti benduomenės 

narius, kad pasijaustų 

galintis, svarbus, 

reikšmingas. 

Skatinti tėvus problemas 

spręsti čia ir dabar, su 

auklėtoja, administracija.  

Visiems kartu priimti 

pokyčius ir naujoves. 

Aktyvinti savivaldos  

veiklą.  

Reprezentuoti įstaigą.  

Atnaujinti edukacines 

aplinkas. 

Plėsti ryšius su kitomis 

institucijomis, socialiniais 

partneriais.  

 

 

 

 

Pedagogai gali išgyventi 

profesinį „perdegimą“ – 

turime atpažinti ir padėti.  

Sklandantys 

susirašinėjimų gandai 

uždaruose socialiniuose 

tinkluose pasiekia ir 

pedagogus: kyla 

klausimas: reaguoti/ 

nereaguoti?  
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Įstaigos internetinė svetainė 

www.raktelis.darzelis.lt, 
kurioje pateikta informacija 

apie darželį, aprašoma 

vykdoma veikla, dalinamasi 

įspūdžiais iš vykusių renginių, 

projektų.  

Darželyje apie vykstančias 

šventes, projektus rašo/ome   

spaudoje („Kurjer Wilenksi, 

„Švietimo Naujienos“, 

„Magazyn Wilenski“, „Nasza 

Gazeta“).  

 

 

Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis 

Ankstyvojo ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikai ugdomi pagal 

2017 m. Vilniaus miesto 

savivaldybės administratoriaus 

2017 m. 08 28 d. pritartą įsak. 

Nr. 30-2109 ir Vilniaus 

lopšelio- darželio „Raktelis“ 

direktoriaus 2017 m. 09 04 d.  

patvirtintą įsak. Nr. V-72 

įstaigos programą „Atsirakink 

pasaulį pats“.  

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikai ugdomi pagal 

„Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą“. 2014 m.  

Nuo 4-erių metų ugdomi 

lietuvių kalbos gebėjimai.  

Planuojame, remiantis 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu, įstaigos 

programa.  

Priešmokyklinių grupių 

mokytojos planuoja pagal 

kompetencijų tobulinimą.  

Norisi daugiau  laiko skirti 

vaikų saviraiškai, kūrybiniams 

žaidimams, savarankiškai 

veiklai, plėtojant vaikų 

sumanymus. 

Ne visuomet savalaikė ir 

prasminga veiklos refleksija.  

Susiduriame su vaikų 

pasiekimų fiksavimo 

problema.  

Praturtinti profesines 

kompetencijas kursuose, 

seminaruose, atvirų veiklų, 

projektų, kitų renginių 

metu. 

Įgytos pedagoginės 

patirties pasidalinimas su 

kolegėmis metodinių 

pasitarimų metu.   

Sudaryti palankias sąlygas 

vaikų tyrinėjimams 

darželio kieme.    

Laikytis ciklo: planavimas- 

įgyvendinimas- refleksija. 

Išlaikyti  bendravimo ir 

bendradarbiavimo su šeima 

tradicijas. 

Neatsižvelgimas į 

numatomus vaiko 

pasiekimus, temų 

planavimas tik per turinio 

pateikimą- neatitinka 

šiuolaikinio planavimo.  

Atmestinė veiklos 

refleksija- nesupratimas 

refleksijos naudos ir 

svarbos sau pačiam ir 

vaikams, ugdymosi 

kokybės siekimui.  

Per didelė gausa 

organizuojamų projektų, 

festivialių, konkursų 

abejotina reikšmė 

dalyvavimo juose. Nuolat 

http://www.raktelis.darzelis.lt/
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Rengiami „Ugdomosios 

veiklos metų planai“, 

savaitiniai planai.   

Savaitės- dviejų savaičių 

planai rengiami siekiant ugdyti 

vaikų gebėjimus. Plėtojamas  

ugdymo turinys, atsižvelgiant į  

vaikų interesus, sumanymus ir 

įstaigos programą.  

Priešmokyklinė „Lašiukų“ 

grupė dalyvauja tarptautinėje 

„Zipio draugų“  programoje.  

Rengiami projektai grupėse, 

darželio mastu.   Dalyvaujame 

kitų įstaigų inicijuotuose 

projektuose, respublikiniuose 

projektuose. Dalyvavome 

tarptautiniuose projektuose. 

Socialinių iniciatyvų, parodų, 

konkursų, festivalių  dalyviai. 

Nuolat atnaujiname  ugdomąją 

aplinką ugdymosi 

priemonėmis, vaikų ir 

mokytojų, tėvų darbais kurie 

puošia ugdomąją aplinką.  

Laikytis darbuotojų etikos 

kodekso, bendraujant su 

tėvais.  

Mokytis dirbti į pirmą vietą 

iškeliant vaikų pasiekimus, 

gebėjimus: kokių 

kompetencijų įgis, ką 

patirs, kokios vertybinės 

nuostatos formuosis, 

tuomet ieškoti tinkamų 

temų ir planuoti veiklą.  

 

 

apmąstyti, kas iš to 

dalyvavimo bus 

vaikams? Kuo jie 

praturtės? Ar tik kiekybė 

svarbu?  Mokėjimas 

atsirinkti iš gausios 

pasiūlos, matant prasmę, 

tikslą dalyvavimo, ne dėl 

kiekybės, bet dėl naudos 

vaikams.  

 

 

 

 

Ugdymo pasiekimai Vaikų, turinčių kalbos 

sutrikimų, vertinimą vykdo 

logopedas (rugsėjo, sausio, 

gegužės mėnesiais) 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  amžiaus 

Užsitęsia pirminis vaikų 

pasiekimų vertinimas. 

Vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas  iš pedagogų 

reikalauja    vis daugiau laiko, 

noro, kompetencijos.  

 

Vaiko  adaptacijos 

stebėjimų lapai, kuriuose 

fiksuojamas vaiko 

bendravimas, elgesys, 

emocijos, veikla.  

 

Įtraukti tėvus į vaiko 

Paslaugų kokybė iš 

esmės tenkina tėvus. Vis 

dar tėvai pageidauja, kad 

logopedo paslauga būtų 

teikiama ir jaunesnio 

amžiaus vaikams.  
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vaikų aprašas rengiamas du 

kartus per metus (rugsėjo- 

spalio mėnesį ir gegužės 

mėnesį), įvertinami vaikų 

pasiekimai, pažanga.   

 

Pedagogai susipažinę su 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu, ieško 

prieinamų, tinkamų būdų 

fiksuoti vaikų padarytą 

pažangą.  

Dauguma vaikų pasiekia 

aukštą pasirengimo 

mokyklai lygį bei atitinka 

tėvų ir pedagogų lūkesčius.  

Pedagogai perduoda vaikų 

pasiekimus ugdytojams, kurie 

dirbs su vaikais. Papasakoja 

apie vaikus, pasidalina 

sukaupta stebėjimo, veiklos 

produktų analize ir kt. 

medžiaga. 

Tėvai kartais tikisi daugiau iš 

vaiko. 

Tobulinama vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema.  

 

 

ugdymo (si) pasiekimų 

vertinimą. 

 

 

Per dideli tėvų lūkesčiai 

trukdo vaikui siekti žinių, 

gebėjimų, realizuoti save, 

jo galias atitinkančią 

optimalią pažangą.  

 

Parama ir pagalba 

vaikui ir šeimai 

Aktuali informacija priėmimo 

ir kitais klausimais pateikta 

Vilniaus miesto savivaldybės 

puslapyje, įstaigos interneto 

svetainėje, grupių 

lankstinukuose,  

informaciniuose stenduose. 

Pagalba teikiama 

bendradarbiaujant, 

Nepakankamas tėvų 

informavimas apie vaiko 

daromą pažangą. 

Ne visi tėvai priima mūsų 

siūlomą pagalbą šeimai.  

Kai kurie iš tėvų pervertina 

savo vaikų galimybes, 

reikalaudami iš vaikų  daugiau, 

nei jie gali. 

Supažindinti tėvelius su 

vaikų pasiekimais, atsakyti 

į tėvams aktualius 

klausimus.  

Siūlyti  pedagoginės, 

psichologinės literatūros, 

internetinių svetainių 

puslapius ugdymo 

klausimais.  

Nepasitvirtina 

bendravimas tėvų 

susirašinėjant per 

faceook‘ą, kadangi 

informacija viešinama 

dažniausiai ne ieškant 

bendrų interesų, sąlyčio 

taškų, supratimo ir 

bendradarbiavimo. 
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išsiaiškinant šeimos lūkesčius 

(neformalių pokalbių su tėvais 

metu, anketų pagalba, pirmųjų 

grupių susirinkimų metu).  

Tėvai konsultuojami vaikų 

brandumo klausimais 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

Tėvams pageidaujant, įstaigoje 

vyksta papildomas ugdymas: 

keramikos užsiėmimai, šokių 

valandėlės, sporto užsiėmimai, 

anglų kalbos valandėlės. 

Dalyvaujame „Paramos pienas, 

vaisiai ir daržovės“ 

programoje.  

Dauguma tėvų geranoriškai 

bendradarbiauja su pedagogais, 

domisi vaikų ugdymu(si), 

pasiekimais, noriai dalyvauja 

atviruose renginiuose, 

konkursuose,  projektuose.  

Sukurta efektyvi tėvų, turinčių 

vaikų su SUP veikianti 

sistema.   

  

Sunkiau bendrauti, susitarti dėl 

pagalbos būdų vaikui 

parinkimo su tėvais, 

auginančiais vaikus, turinčius 

SUP.  

 

 

Rengti rekomendacijas dėl 

užkrečiamųjų ligų.  

 Sudaryti individualaus 

ugdymo planą vaikams, 

turintiems SUP.                                        

 

Nežinant tėvų  

lūkesčių, būtų sunku juos 

atliepti. 

Sergančių (turinčių 

temperatūros ar įtarus 

infekcinį susirgimą) 

vaikų lankymo darželyje 

problema. Ne visi tėvai 

supranta, kad sergantis 

ligoniukas turi sveikti 

namuose, o ne tarp 

sveikų vaikų. Kyla kita 

opi problema: jei vaikui 

sloga ar kosulys, bet 

temperatūros nėra, jis 

gali būti tarp vaikų.  

Jei neskatinsime tėvų 

domėtis vaikų ugdymu, 

pasiekimais, teikiama 

pagalba šeimoms, vėliau 

bus sunku įtraukti tėvus į 

bendrą veiklą.  

 

 

 

Ištekliai Siekiame, kad darželyje dirbtų 

kompetentingi pedagogai. 

Pritraukiami jauni pedagogai, 

sudaromos sąlygos dirbti ir 

mokytis. Siekiame  efektyviai 

panaudoti intelektinius 

Naujų žinių semiasi 

kvalifikuoti, kompetentingi, 

besidomintys naujovėmis 

pedagogai.  

Pedagogų kvalifikacija- 

pedagogų rankose. Patys turi 

Pedagogų atlyginimų 

pakėlimas Vilniaus 

savivaldybėje motyvuoja 

dirbti vis geriau, idėjas, 

pritaikyti praktinėje 

veikloje. 

Kvalifikacijai skirtų lėšų 

neužtenka organizuoti 

išvažiuojamuosius 

seminarus.  

Stinga investicijų įstaigos 

renovacijai.  
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išteklius. Tikslingai 

panaudojamos lėšos pedagogų 

kvalifikacijai bei vaikų 

pažintinei veiklai. 

 Pedagogai kvalifikaciją kelia 

dalyvaudami seminaruose, 

kursuose, tobulinasi praktinės 

veiklos stebėjimuose, dalinasi  

patirtimi su savo ir kitų įstaigų 

pedagogais.  

Tikslingai, atsižvelgiant į 

numatytus prioritetus, 

strateginį įstaigos planą, 

poreikius naudojamos ugdymo, 

mokinio krepšelio lėšos bei 2 

procentų gauta parama, 

siekiant gerinti edukacinę 

aplinką.  Techninio personalo 

kvalifikacijos kėlimas.  

Mokytojai siekia aukštesnių 

kvalifikacinių kategorijų.  

Savivaldybė skiria papildomą 

finansavimą santechninių 

mazgų keitimui.  

domėtis naujovėmis, 

vykstančiais seminarais, patys 

turi rodyti iniciatyvą dalyvauti 

juose. 

Nepakankama personalo 

kompiuterinio raštingumo 

kompetencija 

Turime galimybes ir 

sąlygas kviesti  lektorius, 

organizuoti įstaigoje 

aktualius pedagogams 

seminarus.  

Su metais vis labiau 

džiaugiamės materialinės 

bazės atnaujinimu.  

Organizuoti išvažiuojamus 

seminarus Lenkijoje.  

 

Nėra galimybių tiksliai 

planuoti finansus, 

kadangi laiku 

nepervedami pinigai.  

  

Sklando mokytojų, 

švietimo pagalbos 

specialistų  trūkumas.  

Įstaigos valdymas Direktorė ir pavaduotoja 

ugdymui nuolat kelia 

kvalifikaciją kursuose 

seminaruose, mokymuose, 

kurie padeda tiesioginiame 

darbe su pedagogais, tėvais, 

padeda siekti ugdymo 

kokybės.  

Trūksta pedagogų 

pasidalinimo praktine darbo 

patirtimi, taip pat ir teorinėmis 

žiniomis, įgytomis teoriniuose 

seminaruose.  

Neradimas bendros kalbos su 

tėvais, komprosimų 

nepriėmimas, kai kuriose 

Pedagogų darbo patirties 

pasidalinimas per 

metodinius pasitarimus, 

stebint kitų pedagogų 

veiklą, aptariant, tuo pačiu 

tobulinant analizavimo 

įgūdžius. 

Turime galimybę tiek 

Ne visiems pedagogams 

vienodai gerai sekasi 

dalyvauti metinio veiklos 

plano  kūrime, tikslų, 

prioritetų numatyme ir 

įgyvendinime.   

 



10 

 

Direktorė su įstaigos personalu 

nuolat aptaria, vertina darbo 

kokybę bei numato būdus 

darbo kokybės tobulinimui.  

Įstaigos savivaldos institucijos 

dalyvauja veiklos planavime 

bei planų įgyvendinime. 

Vadovo nuostata: įvertinti ir 

vertinti kiekvieno pedagogo 

parodytą iniciatyvą  kartu 

derinti pagrindines veiklos 

kryptis, būti stipria 

bendradarbiaujančia komanda.  

Sukurta pedagogų skatinimo 

sistema: pedagogai skatinami 

padėka žodžiu, padėkos raštais, 

diplomais, suvenyrais už 

dalyvavimą reikšmingoje 

įstaigai  veikloje darželio, 

miesto ar respublikos mastu. 

Ypatingas dėmesys skiriamas 

kasdieninei ugdomajai veiklai.  

Pedagogai apibendrina savo 

metų  pedagoginę veiklą, 

pateikiant  metinės  veiklos 

ataskaitas;  

Įvertinamas metinės veiklos, 

strateginio plano programų 

vykdymas.   

Inicijuojama bei 

koordinuojama pedagogų 

veikla, kuriamos darbo grupės, 

grupėse perkeliamas ant 

įstaigos vadovo pečių.  

 

vadovai, tiek pedagogai 

kelti kvalifikaciją 

užsienyje- Lenkijoje.  

Įstaigos veiklą gerinti, 

remiantis stiprybėmis. 

Pedagogus skatinti ir 

piniginėmis premijomis, ne 

tik įvairiomis kitomis 

priemonėmis: padėkomis,  

diplomais.  
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siekiama, kad pedagogai keltų 

kvalifikaciją ne tik Lietuvoje, 

bet ir tarptautiniuose 

seminaruose bei dalintųsi įgyta 

patirtimi.  

Kilusios problemos 

sprendžiamos, jų 

neatidėliojant, ieškant 

efektyviausių sprendimo būdų.  

 

 

 

2. Svarbiausi  pasiekimai praėjusiais mokslo metais (parodos, konkursai ir t.t. ) 

 

 Lenkijos šimtmečiui vykę renginiai, projektai „Raudona- balta“, „Noriu pažinti Lenkiją“. Iniciatyva „Raudonos, baltos širdelės- 

Tau, Lenkija“, „Šimtas žiedų“, „Dovana Lenkijai“. 

 Darželio projektas „Širdelių eglutė“.  

 Velykų šventė bendruomenėje. 

 Šeimos vakaronė kieme.  

    

Be tradicinių renginių, švenčių dalyvaujame  

2.1. įvairiuose renginiuose, projektuose, konkursuose, festivaliuose miesto mastu bei respublikos mastu. Tarptautiniuose 

projektuose 

 vyriausi mūsų vaikai dalyvavo tarptautinėje „Zipio draugų“ programoje; 

 tarptautiniame projekte (Lietuva- Lenkija) „Mažas meškiukas didžios literatūros šalyje “.  
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 tarptautiniame projekte (Lietuva- Lenkija) „Papasakok kaimynui apie savo šalį“ 

 miesto parodoje „Jo didenybė grybas“  

 respublikiniame projekte „Sveikatiada“ 

 respublikiniame festivalyje: „Pasakėlė iš vaikiškos knygų lentynėlės“.  

Įkurtas sensorinis kabinetas vaikams, turintiems SUP. 

Įsigyta interaktyvi lenta priešmokyklinei grupei.  

Atnaujintas valgiaraštis, įdiegiant sveikos mitybos principus.  

Sukurta efektyvi pagalba tėvams, turintiems SUP vaikų. 

 

Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė įstaiga praėjusiais mokslo metais. 

 

 Pagausėjo vaikų, turinčių elgesio sutrikimų. Ne visi tėvai nori pripažinti vaiko problemą, nesutinka kreiptis į tarnybas, įstaiga siekia 

suteikti reikalingą pagalbą vaikui, kurią rekomenduotų specialistai.  

 Tėvai nenori priimti į grupę kitokio vaiko. 

 Neturime specialiojo pedagogo.  

       Problemos, kurias reikėjo spręsti: 

- Lieka aktuali problema – mokestis už darželį: susidaro skolos. (maitinimo ir   ugdymo paslaugas); 

- Dėl kitokio vaiko, turinčių elgesio sunkumų, priėmimo.  

 

 Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė įstaiga praėjusiais mokslo metais. 

Lėšų trūkumas riboja atlikti pastato renovacijos darbus.  
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Susidūrėme su tėvų netolerantiškumu, atžvilgiu kitokio vaiko priėmimui grupėje.  

 

 

 

3. Tikslai ir uždaviniai mokslo metams: 

 

Tikslai Uždaviniai 

(kiekvienam 

tikslui 

įgyvendinti) 

Įgyvendinimo 

priemonės 

(renginiai) 

Terminai Kaštai 

(nurodyti 

finansavimo 

šaltinį ir lėšų 

sumą) 

Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Ugdyti 

laisvą, 

savarankišką, 

atsakingą ir 

kūrybišką 

asmenybę.   

 

 

 

 

 

- kūrybiškai 

organizuoti 

šventes, renginius 

vaikams, kuriuose 

vaikai patirtų 

kūrybos 

džiaugsmą. 

Mokslo atidarymo 

šventė. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

Direktorė 

Danuta Michno, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė; 

meninio ugdymo 

pedagogė 

Emilija Jasinska, 

mokytojos 

Jadvyga Božena 

Azgorodovienė.   

Pasirengimas šventei, vaikų 

nuteikimas bei pati  šventė 

nudžiugins vaikus, nuteiks 

kūrybai, saviraiškai.   

Šv. Mikalojaus 

apsilankymas  

Gruodžio 

mėn. 

Intelektiniai 

ištekliai 

Mokinio 

krepšelio lėšos  

Mokytojas 

Darius 

Jakelevičius, 

mokytoja 

Božena Zaiko 

Vaikus pradžiugins atvykęs 

Šv. Mikalojus, apdovanos 

grupes edukaciniais žaislais.  

- pritaikyti įgytas 

seminare žinias, 

Dalyvavimas 

seminaruose, 

III ketvirtis  Mokinio 

krepšelio lėšos  

Direktorė 

Danuta Michno, 

Įgyta patirtis pritaikoma 

praktinėje veikloje, 
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pasidalinti 

patirtimi, 

dalyvaujant 

konferencijose.  

konferencijose apie 

vaikų kūrybiškumą.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė;  

Mokytojos 

Tatjana 

Voisnevič, Irena 

Ugrevič, Regina 

Virpša. 

 

pasidalinant su kolegėmis.  

Dalyvavimas konferencijoje 

„Ugdomoji priemonė ir jos 

kūrybiškas pritaikymas 

ugdymo procese“, pristatant 

pranešimą bei ugdomasias 

priemones.  

 

 

- skatinti vaikus 

improvizuoti, 

įsigyventi į 

vaidmenį; laisvai ir 

kartu atsakingai 

jaustis scenoje;  

Ekologinis 

spektaklis 

„Saugokim gamtą“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

pristato projektą 

ekologine tema.  

 

I ketvirtis  Intelektiniai 

ištekliai.  

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė, 

mokytoja Stasia 

Gaverska 

 

Renginys darželio vaikams.  

Rudens projektas 

„Zoologijos sodo 

gyventojai“ 

 

Lapkritis  Intelektiniai 

ištekliai.  

 

Mokytojos Irena 

Ugrevič, Alina 

Kozlovskaja, 

Emilija Jasinska  

Renginys darželio 

bendruomenei.  

- plėsti vaikų 

edukacines erdves, 

ugdyti vaikų 

meninį skonį, 

plėsti pažintinę 

kompetenciją, 

keičiant edukacinę 

Organizavimas 

išvykų į lėlių 

dramos teatrą, 
lankytinas vietas. 

 

 

 

Pagal 

galimybes 

visus metus. 

Mokinio 

krepšelio lėšos  

 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė, 

mokytoja 

Tatjana 

Voisnevič 

Vaikai aplanko spektaklius 

lėlių dramos teatre, apsilanko 

muziejuose.  
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aplinką; 

 

Organizuoti 

edukaciją „Šuniuko 

gamyba“ 

 

Gruodžio 

mėn.  

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė, 

Vaikai kartu su edukatore 

pagamina šumiukus iš 

rankšluostukų.  

Organizuoti 

diskoteką vaikams  

Lapkričio 

mėn.  

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė, 

Skambant nuotaikingai 

muzikai, vaikai visi kartu šoka, 

žaidžia ir linksminasi su 

edukatoriumi.  

- dalyvauti 

festivaliuose, 

tęsiant darželio 

tradicijas, ugdant 

vaikų 

savarankiškumą, 

atvirumą 

naujovėms, ugdant 

kūrybiškumą ir 

vaidybinius 

gebėjimus 

 

 

 

Festivalis „Pasaka 

iš vaikiškos 

lentynėlės“. 

Lašiukų gr. 

Pasakos 

inscenizacija.  

 

 

Gruodžio 

mėn.  

 

 

 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 

Mokytoja  Irena 

Ugrevič, Alina 

Kozlovskaja, 

meninio ugdymo 

mokytoja 

Emilija Jasinska 

 

Dalyvavimas festivaliuose su 

parengta improvizacija. 

Apdovanojimai.  

 

 

 

 

 

Festivalis 

„Dainuojantys 

priešmokyklinukai“ 

 

 

III ketvirtis 

 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

Mokytojos Stasė 

Gaverska ir 

Regina Poleiko, 

Katažina 

Tamaševičienė 

Dalyvavimas festivaliuose su 

parengta improvizacija. 

Apdovanojimai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas 

Lenkų respublikos 

Ambasadoje su 

pasirodymu.  

Gruodžio 

mėn.  

Intelektiniai 

ištekliai 

 

Mokytojos Stasė 

Gaverska ir 

Regina Poleiko,  

meninio ugdymo 

mokytoja 

Emilija Jasinska 

 

Vaikų kalėdinis pasirodymas.  
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- Įtraukti tėvus į 

kūrybos procesą.  

 

 

 

 

 

 

- Organizuoti 

bendrus projektus, 

kuriuose ir tėvai, ir 

vaikai būtų aktyvūs 

dalyviai. 

 

Visus metus  

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

Grupių 

mokytojai  

 

Projektas „Kartu su mama ir 

tėčiu“. „Lapiukų“ grupės 

ilgalaikis projektas.  

Paroda „Ežiukai“. 

„Margučių kraitelė“.  

 

- Kurti ir 

įgyvendinti vaikų 

kūrybinius 

projektus  

- parengti projektą 

„Kartu smagiau“ ir 

pasidalinti gerąja 

patirtimi su 

mokytojais.  

 

 

 

Visus metus  Intelektiniai 

ištekliai 

Mokytojos 

Alicija 

Finoženok ir 

Tatjana 

Klimovič 

Grupės projektas- kūrybinės 

raiškos projektas, kuriame 

aktyvūs dalyviai- vaikai. 

Sukurti kolektyviai darbai. 

Pristatomi mokytojams.  

Vaikų paroda „Mano ežiukas“  

- parengti kūrybinį 

projektą „Foto -

moto“ 

 

Spalio mėn.  Intelektiniai 

ištekliai, tėvų 

parama  

Mokytojos 

Tatjana 

Vosinevič, Paula 

Černecova 

Įgyvendintas vaikų- tėvų ir 

pedagogų projektas- foto 

dėžėje.  

-įgyvendinti 

tarptautinį projektą 

„Stebuklinga 

pasakų galia“ 

 

Visus metus Intelektiniai 

ištekliai, tėvų 

parama 

Mokytojos Alina 

Kozlovskaja, 

Irena Ugrevič 

Įgyvendinamas ilgalaikis 

grupės projektas su Lenkija.  

-parengti 

ugdytinius piešinių 

konkursams. 

 

Lapkričio 

mėn. 

 Vasario 

mėn. 

Intelektiniai 

ištekliai, tėvų 

parama 

Mokytojos 

Tatjana 

Vosinevič,  

 

 

Mokytoja  

Irena Ugrevič 

Ugdytinė dalyvauja 

respublikiame piešinių 

konkurse LVIC „Balta 

pasaka“.  

 

Respublikinėje piešinių 

parodoje „Lietuva brangi- 
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Mokytoja Alina 

Kozlovskaja 

mano tėvynė“. 

 

Tarptautinė piešinių paroda 

„Mano draugas meškiukas“ 

-įgyvendinti 

numatytą kūrybinį 

projektą 

„Žaisliukas 

eglutei“ 

Gruodžio 

mėn.  

Intelektiniai 

ištekliai, tėvų 

parama 

Mokytojos 

Tatjana 

Vosinevič, Paula 

Černecova 

Vaikai gamina žaisliukus iš 

įvairių medžiagų, puošia 

grupės eglutę.  

- projekto 

„Muiliuko 

gamyba“ 

įgyvendinimas.  

 

 

Vasario 

mėn.  

„Žaisliukas 

eglutei“ 

 

Mokytojos 

Božena 

Azgorodovienė, 

Jadvyga 

Mečkovska 

Tiriamasis kūrybis projektas 

„Bitučių“ grupėje. Pristatymas.  

2. Saugaus ir 

sveiko vaiko 

ugdymas 

saugioje ir 

sveikoje 

aplinkoje. 

 

 

 

 

- ugdyti vaikų 

gebėjimą  spręsti 

problemas, rasti 

tinkamiausią  išeitį 

skirtingose  

situacijose, gebėti 

padėti draugui, jei 

reikalinga pagalba, 

suvokti savo 

jausmus.  

Tarptautinė „Zipio 

draugų“ programa 

Visus metus  Intelektiniai 

ištekliai 

Mokinio 

krepšelio lėšos  

 

Mokytojos Stasė 

Gaverska ir 

Regina Poleiko, 

Irena Ugrevič 

 

Vaikai įgis žinių, kaip spręsti 

problemas, kaip rasti išeitį 

sunkioje situacijoje. Diplomai 

„Zipio draugų“, užbaigimo 

ceremonija.  
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 -organizuoti vaikų 

išvyką į 

Priešgaisrinę 

tarnybą.  

Spalio mėn. Intelektiniai 

ištekliai  

Mokytojos Stasė 

Gaverska ir 

Regina Poleiko, 

Tatjana 

Voisnevič 

Vaikai įgis žinių apie saugumą 

ir saugų elgeį namuose, 

gatvėje ir kt.  

-organizuoti 

edukaciją vaikams 

„Oro balionu“ 

Lapkričio 

mėn.  

Intelektiniai 

ištekliai, tėvų 

parama 

Mokytojos Stasė 

Gaverska ir 

Regina Poleiko, 

Tatjana 

Voisnevič 

Vaikai ne tiks patis įspūdžių, 

bet ir įgis žinių apie saugumą 

kylant oro balionu.   

-ugdyti ekologinį 

vaikų požiūrį į 

gamtos saugojimą; 

Ugdyti suvokimą, 

kad grožis, 

jaukumas ir švara 

aplink mus 

priklauso nuo 

mūsų pačių. 

  

Dalyvavimas 

piešinių konkurse 

„Balta pasaka“ 

I ketvirtis Intelektiniai 

ištekliai. 

Miesto 

savivaldybės 

lėšos  

 

Mokytoja 

Tatjana 

Voisnevič 

 

Parengtas konkursui piešinys  

pristatomas į Vaikų ir jaunimo 

centrą.  Darbas puoš centro  

holą. Diplomas/padėka už 

dalyvavimą.  

 

- ugdyti vaikų 

pažintines 

kompetencijas, 

saugumą, 

keliaujant po šalį, 

gebėjimą 

komunikuoti, 

 

- dalyvauti 

tarptautiniame 

projekte „Ežiuko 

kelionė po šalį“.  

 

Visus metus  

 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Tėvų parama  

 

Mokytojos Ailna 

Kozlovskaja, 

Irena Ugrevič 

 

Dalyvavimas ilgalaikiame 

tarptatutiniame projekte 

(Lietuva- lenkija). Pristatymas 

įstaigos mokytojams.  
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bendrauti, 

paklausti, jeigu 

reikia, paprašyti 

pagalbos.  

 

- pritaikyti įgytas 

žinias seminaruose 

kuriant saugią ir 

sveiką aplinką.  

Dalyvavimas 

seminaruose „Kaip 

tinkamai prižiūrėti 

pagrindinį darbo 

įrankį- patį save“. 

„Pozityvių santykių 

formavimas 

kolektyve“.   

„Kaip dirbti su 

specialiųjų poreikių 

vaikais“. 

„Krizių valdymas“.  

Visus metus  Mokinio 

krepšelio lėšos  

 

Direktorė 

Danuta Michno, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė; 

Pasidalinimas įgytomis 

žiniomis, diskusijos su 

mokytojais.  

 

-skatinti judėti, 

mankštintis, patirti 

judėjimo 

džiaugsmą ir 

gebėti įvertinti 

savo kūno 

galimybes. 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

projete 

„Makštiada“  

 

 

Rugsėjo- 

spalio mėn. 

Intelektiniai 

ištekliai 

Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui Darius 

Jakelevičius 

mankšta  vyksta visoje 

Lietuvoje vienu laiku. 

Mankštinasi viso darželio 

vaikai.  

Dalyvavimas 

respublikiniame 

renginyje „Mažųjų 

olimpinės 

žaidynės‘ 

Vasaris- 

balandis  

Intelektiniai 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos, tėvų 

parama 

Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui Darius 

Jakelevičius, 

mokytoja Regina 

„Mažųjų žaidynes 

organizuojamos etapais. 

Dalyvavimas visuose 

etapuose.  
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Poleiko 

- gerinti sveiką, 

saugią ir estetinę 

įstaigos aplinką. 

Praturtinti grupes 

naujomis 

pažintinėmis, 

kūrybinėmis, 

ekologinėmis 

priemonėmis 

Visus metus  Mokinio 

krepšelio 

lėšos.  

 

Direktorė 

Danuta Michno, 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė 

Grupėse naujų edukacinių 

žaislų bei ugdomųjų priemonių 

asortimentas vaikų veiklai.  

- suteikti vaikams 

praktinių žinių, 

kaip elgtis gatvėje, 

kad jaustumeisi 

saugus. 

Išvyka į Saugaus 

eismo mokyklą.  

 

 

 

 

III ketvirtis Mokinio 

krepšelio lėšos  

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė; 

Priešmokyklinio 

mokytoja  

Regina Poleiko,  

Vyresnieji vaikai, apsilankę 

Saugaus eismo mokyklos 

užsiėmimuose, įgis žinių apie 

saugų elgesį gatvėje.  

 

Sveikos 

gyvensenos 

projektas 

„Sortuokime kartu 

su visa šeima“  

Gegužės 

mėn. 

Intelektiniai 

ištekliai 

Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui Darius 

Jakelevičius, 

mokytoja Karina 

Liachovič 

Atviras projekto pristatymas 

įstaigos bendruomenei darželio 

kieme , kviečiant visus į sporto 

olimpiadą.  
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3. Savarankiškos 

ir atsakingos 

mokyklos 

kūrimas.   

 

- kviestis lektorius 

ne tik 

pedagoginiam 

personalui, bet ir 

techniniams 

darbuotojams  

Organizuojamas 

seminaras apie 

darbą su specialiųjų 

poreikių turinčiais 

vaikais.  

I ketvirtis Mokinio 

krepšelio lėšos  

 

Direktorė 

Danuta Michno, 

  

 

Seminaras, į kurį kviečiame 

lektorę Sigitą Burvytę. 

Seminaro klausytojai – 

mokytojų, dirbančių pagal 

ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo programą, padėjėjai.   

- Tobulinti 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikaciją 

Lietuvoje ir už jos 

ribų 

Dalyvauti 

seminaruose; 

kursuose  

Visus metus Mokinio 

krepšelio lėšos  

Direktorė 

Danuta Michno 

 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė 

 

Dalyvavimas aktualiuose 

seminaruose tiek mokytojų, 

tiek ir mokytojų padėjėjų. 

Administracijos darbuotojų. 

Seminaras „Konfliktų 

valdymas“. Šiuolaikinis 

priešmokyklinis ugdymas“.  

- organizuoti atvirų 

durų dienas 

 

Organizuojama 

ekskursija po 

darželį, kviečiami 

svečiai, tėvai 

apsilankyti 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse, 

kitose darželio 

erdvėse. 

III ketvirtis Intelektiniai 

ištekliai 

Direktorė 

Danuta Michno 

 

Pristatoma įstaigos veikla, 

parengiami stendiniai 

pranešimai, lankstinukai. 

- organizuoti 

bendruomenei   

renginį Vasario 16- 

osios minėjimui 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

dienai skirtas 

renginys „Kelionė 

po Lietuvą“.  

II ketvirtis Intelektiniai 

ištekliai 

Direktorė 

Danuta Michno 

 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė, 

mokytoja Teresė 

Jakubcevič 

Kviečiami bendruomenės 

nariai į renginį, kartu 

džiagiamės, dalinamės gera 

nuotaika.  
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- būti atviriems 

mūsų ir kitų šalių 

pasirodymams 

įstaigoje, ugdant 

vaikų meninį 

skonį, pažintį su 

folkloru 

Kviečiami aktoriai 

su pasirodymais 

vaikams iš 

Lietuvos, Lenkijos 

teatro trupės 

„Fantazja“, 

Maskvos lėlių 

teatro pasirodymai 

Visus metus Tėvų paramos 

lėšos 

 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė, 

logopedė 

Jadvyga 

Ksenzova 

Mus aplanko artistai su 

meninėmis programomis.  

- būti atviriems  

„Karoliniškių“ 

bendruomenės 

nariams;  

 Parodų 

organizavimas 

darželio hole.  

 

 

 

II ketvirtis Intelektiniai 

ištekliai 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė, 

 

 

 

Surengta tėvų ir vaikų paroda 

„Nykštukas. Nykštukų 

batukai“ 

Bendras darželio 

bendruomenės projektas 

„Balta pasaka“ (eglutei 

sukurtos baltos širdelės) 

„Pavasario puokštės“.  

Organizuojamas 

„Nykštukų 

bėgimas“ 

  Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui Darius 

Jakelevičius 

Bėgimas bendruomenės 

nariams: vaikams, tėvams, 

seneliams, mokytojams ir 

visiems norintiems prisijungti.  

- nuolat atnaujinti 

internetinio 

puslapio aktualią 

informaciją  

 

 

 

 

 

- Atnaujinti  

internetinį įstaigos 

puslapį, papildyti, 

reprezentuojantį 

mūsų įstaigą- 

Vilniaus lopšelį- 

darželį „Raktelis“.  

Visus metus  Intelektiniai 

ištekliai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė;  

 

Apie įstaigoje  vykdomą 

veiklą, priėmimo tvarką ir kita 

gali pasiskaityti kiekvienas, 

kuris domisi įstaiga, internete, 

puslapyje: 
raktelis.darzelis@gmail.com 

mailto:raktelis.darzelis@gmail.com
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- ugdyti vaikų 

vertybines 

nuostatas, suprasti, 

kad be teisių yra ir 

pareigos, 

atsakomybė už 

savo veiksmus 

- organizuoti 

edukaciją vaikams 

darželyje „Magiški 

kiaušiniai“.  

 

 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

240 Eur 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė, 

grupių 

mokytojos 

 Vaikai perina viščiukus, prižiūri 

juos, maitina, tvarko. Džiaugiasi, 

matydami augančius, 

stiprėjančius viščiukus, jaučia 

atsakomybę ir pareigą pasirūpinti.   

-parengti ir vykdyti 

priešmokyklinėje 

„Lašiukų“ grupėje 

projektą „Mūsų 

augintiniai“  

Visus metus Intelektiniai 

ištekliai  

Mokytojos 

Regina Poleiko, 

Stasia Gaverska 

Vaikai atsineša į darželį savo 

augintinį, visi kartu stebi jo 

elgesį, aptaria, džiaugiasi, vaikai 

papasakoja apie savo augintinius.  

- darnios įstaigos 

bendruomenės 

veiklos, 

grindžiamos 

pasitikėjimu, 

bendravimu ir 

bendradarbiavimu, 

atvirumu kaitai 

skatinimas 

Senelių dienos Sausio mėn. Intelektiniai 

ištekliai 

Direktorė 

Danuta Michno,  

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Katažina 

Tamaševičienė 

Šventei ruošiasi visa 

bendruomenė. Senelių 

sutikimas.  

Žiema, žiema, bėk 

iš kiemo.  

Vasario 

mėn.  

Intelektiniai 

ištekliai 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Katažina 

Tamaševičienė 

Bendruomenės nariai 

pasiskirsto pareigomis, 

bendradarbiauja tarpusavy, 

sukuria šurmulingą nuotaiką 

žiemos palydėtuvėms. 

 

Velykėlės  Balandžio 

mėn.  

Intelektiniai 

ištekliai 

Meninio ugdymo 

mokytoja 

Katažina 

Tamaševičienė 

Kviečiami visi bendruomenės 

nariai paridenti margučių, 

pasidžiaugti pavasario švente.  
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- stiprinti 

bendruomenės 

narių pripažinimą 

ir vertinimą 

plėtojant 

bendrakultūrines 

kompetencijas 

Grupių mokytojos 

kviečia į 

organizuojamas 

vaikams veiklas, 

pasidalinti gerąja 

patirtimi. 

Visus metus Intelektiniai 

ištekliai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė; 

 

Įstaigos mokytojai kviečiami 

įgyti naujų idėjų, patirties 

mūsų mokytojų vedamose 

veiklose, projektuose. 

Aptarimas veiklų metodiniame 

pasitarime.  

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 


