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1. Lopšelio – darželio „Pilaitukas“  savitumas 

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ (adresas: I. Kanto al. 7A, Vilnius, LT – 06217) 

įsteigtas 2008 m. rugsėjo 10 d. Lopšelio-darželio „Pilaitukas“ steigėjas yra Vilniaus miesto 

savivaldybė. Įstaiga įsikūrusi Vilniaus miesto Pilaitės mikrorajone. 2019 metais gruodžio mėnesį 

pradėjo savo veiklą l/d „Pilaitukas“ filialas adresu Įsruties g. 27-101; 2020 m rugsėjo mėnesį 

pradėjo veikti filialas adresu Vydūno 2-57A.  

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“  yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno 

nesiekianti ugdymo įstaiga, savo veiklą grindžianti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimas. Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Vilnius miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais.  Tai 

bendro tipo lopšelis-darželis teikiantis ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas. Ugdymo kalbos – lietuvių, rusų, lenkų. Darželyje, adresu I. Kanto al. 7A veikia 3 

ankstyvojo amžiaus, 8 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Tarp jų dvi mišraus 

amžiaus grupės, vienoje ugdymas vyksta lenkų, kitoje rusų kalbomis, vienoje ankstyvojo amžiaus 

grupėje ugdymas vyksta lenkų kalba. 

  

Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos programos: 

 Lopšelio-darželio „Pilaitukas“  Ikimokyklinio ugdymo(si) programa 

 Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (6-7 m. vaikams); 

 Tarptautinė socialinių įgūdžių prevencijos programos: ,,Zipio draugai“ (priešmokyklinio 

ugdymo grupėse „Žuvytės“, „Paukšteliai“); 

 Lietuvių kalbos ugdymo programa, grupėse vykdančiose ugdymą tautinės mažumos 

kalba, „Žaidžiame lietuvių kalbą“.  

 „Kimochio“ programa („Meškiukų“ grupė). 

 

Vizija: smalsios, kuriančios, bendraujančios, savarankiškos, jautrios ir pagarbios asmenybės 

ugdymas. 

 

Misija: gimtosios kultūros erdvėje ugdyti XXI amžiaus pilietį – harmoningą, sąmoningą, 

kultūringą, socialiai aktyvų bei įvaldžiusį šiandienos ikimokyklinukui būtinas kompetencijas ir 

trokštantį jas plėtoti. 

Įstaigos kultūra 

Įstaigoje vyrauja teigiamas emocinis mikroklimatas, skatinantis visų bendruomenės narių 

įsitraukimą į ugdomąjį procesą, sudaro prielaidas įstaigoje dirbančių žmonių asmeniniam bei 

profesiniam tobulėjimui.  

Vaikai 
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Lopšelio daželio grupės komplektuojamos pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  

patvirtintą „Vaikų priėmimo ir Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas“ 

tvarkos aprašą.  Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“, adresu I. Kanto al. 

7A, sąrašuose buvo  270 vaikų. Grupės komplektuojamos iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. Lopšelio 

grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų, darželio grupės - iš to paties arba įvairaus 

amžiaus vaikų. Kiekviena lopšelio-darželio grupė turi savo pavadinimą. Darželyje iš viso veikia 13 

grupių: 3 ankstyvojo amžiaus grupės, viena iš jų lenkų ugdomąją kalba, 8 ikimokyklinio ugdymo 

grupės, dvi iš jų mišrios, viena  rusų, kita lenkų ugdomąja kalba, dvi priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Kiekviena lopšelio-darželio grupė kuria savitą gyvenimo ritmą ir jo laikosi.  

Personalas: Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai turi didelę savo veiklos patirtį, 

mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Šiais metais nuo rugsėjo mėnesio 

8 grupėse dirba po 2 pedagogus rytinės veiklos metu, likusiose 5 grupėse – po vieną.  Pedagogai 

geba kurti ir įgyvendinti projektines veiklas grupėse, įstaigoje, atspindinčias svarbiausius įstaigos 

poreikius. Tai kompetentingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogai, kurie siekia 

pažinti vaiką, atliepti jo poreikius, perteikti kultūrines ir tautines vertybes. 

Pedagoginį personalą sudaro 21 pedagogas: 2 priešmokyklinio ugdymo ir 19  

ikimokyklinio ugdymo pedagogų, fizinio lavinimo mokytojas,  meninio ugdymo pedagogas.  

Šeimoms, auginančioms vaikus, kurie turi kalbos ir komunikacinių sutrikimų, pagalbą ir 

konsultacijas teikia logopedas. Šiuo metu įstaigoje dirba 2 logopedai. Vienas iš jų teikia pagalbą 

rusiškai bei lenkiškai kalbantiems vaikams. Taip pat įstaigoje dirba psichologas ir visuomenės 

sveikatos specialistė - dietistė.   

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Saulučių“ 

grupė 
2018 m.  

Ugdomoji kalba-lenkų   

 

17 vaikų 

 

„Ežiukų“ 

grupė 
2018 m. 

 

18 vaikų 

 

„Mėnuliukų“ 

grupė 
2018 m. 

           

 

18 vaikų 
 

 

„Peliukų“ 

grupė  2017 m. 
 

23 vaikai 

 

„Ančiukų“ 

grupė 
2015 m. 

 

 

22 vaikai 

 

„Meškučių“ 

grupė 
2015 m. 

 

21 vaikas 
 

„Bitučių“ 

grupė 
2016 m. 

 

23 vaikai 
 

 

 

„Drugelių 

grupė“ 
2015-2017 

Ugdomoji kalba – 

lenkų  k. 

20 vaikų 

 

„Boružėlių“ 

grupė 
2014-2017 

Ugdomoji kalba – rusų k. 

 

 

20 vaikų 

„Paukštelių“ 

grupė 2014 m. 

 

21 vaikas 

„Žuvyčių“ 

grupė 2014 m. 

 

21 vaikas 
 

3 6 2

1 

2 

Lopšelio  grupės 

 Ikimokyklinio ugdymo  

grupės 

 

Ikimokyklinio ugdymo, mišraus 

amžiaus  grupės 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupė 

 

Lopšelio - darželio 

„PILAITUKAS“ 

veikiančios grupės  nuo  

2020 m. rugsėjo 1 d. 

„Zuikučių“ 

grupė 
2016 m. 

  

 

23 vaikai 

 
  

 
„Kačiukų“ 

grupė 
2017 m. 

 

20 vaikų 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti mūsų  įstaigos iškelti  2020 m. m.  II pusmečio veiklos prioritetai: 

 

1. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, ugdant laisvą, savimi besirūpinančią bei atsakingą asmenybę.  

2. Inovacijos vaikų darželyje, kokybiško ugdymo ir sėkmingo prisitaikymo prie kintančios aplinkos pagrindas.  

3. Darželio veikla gamtosauginės krypties link.    

 

 

Įstaigos 2020 m. m. veiklos tikslas 

 

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, individualią patirtį bei siekiant visapusiškos vaiko raidos,  padėti šeimai ugdyti sveiką, smalsų, 

kūrybišką, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.   

 

Įstaigos savitumas – šiuolaikinių technologijų panaudojimas ugdymo procese. 



 

 

 

SVARBIAUSI LOPŠELIO- DARŽELIO PASIEKIMAI 

2020 MOKSLO METAIS 

 

2020 m. m. lopšelyje-darželyje  įgyvendinamos programos: 

 

 Lopšelio-darželio „Pilaitukas“  Ikimokyklinio ugdymo(si) programa; 

 Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (6-7 m. vaikams); 

 Tarptautinė socialinių įgūdžių prevencijos programos: ,,Zipio draugai“ 

(priešmokyklinėse ugdymo grupėse „Žuvytės“ ir „Paukšteliai“); 

 Lietuvių kalbos ugdymo programa, grupėse vykdančiose ugdymą tautinės mažumos 

kalba, „Žaidžiame lietuvių kalbą“.  

 „Kimochio“ programa („Meškiukų“ grupė). 

 

Įvykdyti lopšelio-darželio  projektai: 

 „Sveikas aš, sveikas tu, būkime sveiki kartu“ 

  „Mano sėkminga patirtis įstaigos tobulėjimui“ 

 Projektai „Tėvų edukacinė talka“  ir šeimų projektas „Smagus laikas būti kartu“ 

atsispindi  grupių vykdomose projektuose. 

 

Seminarai, paskaitos, konferencijos, viktorinos vykusios įstaigoje 2020 m. m: 

 

  „Agresijos prevencija ir valdymas"; 2020-09-10 ir 2020-09-11.  

 Konferencija „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas-sėkmingo ugdymos(si) 

pagrindas"; 2020-11-25  

 Linos Pečiulienės seminaras ,,Vaiko kalbinės raidos skatinimas ir ugdymas“; 2020-10-

09 ir 2020-11-06;  

 Mokymai ,,Ugdome jaunąjį skaitytoją: ką reikia žinoti?“; 2020-12-18  

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė – 

praktinė vaizdo konferencija: ,,Talentas + kūrybinės idėjos + bendradarbiavimas: 2020-12-29 

Narystė: 

 Respublikinė asociacija „Sveikatos želmenėliai“ 

 Pasaulinė organizacija OMEP (Pasaulinės ikimokyklinio ugdymo organizacijos). 

 

 

Įvykdyti projektai 

 

Vaikų sveikatos ir saugumo stiprinimui nuo rugsėjo mėnesio darželyje pradėtas įgyvendinti  

projektas „Sveikatos šaly - pabūkim visi“, kuriame dalyvavo visa įstaigos bendruomenė: vaikai, 

pedagogai ir tėvai bei socialiniai partneriai. 
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Projekto tikslas: skatinti darželio bendruomenės narių sveiką ir aktyvų gyvenimo 

būdą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, stiprinti atsakomybę už savo sveikatą, kurti jai 

palankią aplinką.   

Grupėse vykdomi projektai, skatinantys vaikų sveiką gyvenseną, higieninių įgūdžių 

lavinimą, fizinį aktyvumą, palaikantys gerą emocinę savijautą:  

  „Zuikučių“ grupės projektas „Mes – sveiki, stiprūs ir saugūs“ 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Miglės Kovalevskytės organizuotos 

veiklos pedagogams ir vaikams:  

 Užkrečiamųjų ligų profilaktika „Kaip nesusirgti ir išlikti stipriais?“  2020-10-09;  

 Fizinis aktyvumas „Taisyklinga laikysena - gera sveikata“; 2020-10-15‘ 

 Sveika mityba. Pranešimas „Maisto švaistymas“; 2020-10-29; 

 Pranešimas apie šiukšlių rūšiavimą. „Sveika aplinka“ ; 2020-11-05; 

 Europos sveikos mitybos diena. „Sveika mityba“; 2020-11-06; 

 Sveikos aplinkos kūrimas. Apranga žiemą. 2020-12-04;  

 Asmens higiena. „Bakterijų tramdytojai“; 2020-12-08; 2020-12-09; 2020-12-10 

 Užkrečiamųjų ligų profilaktika „Pažinkime gripą ir jo simptomus“; 2020-12-14; 

2020-12-15; 2020-12-16 

DIDŽIAUSIOS PROBLEMOS 2020 MOKSLO METAIS 

 

1. Specialistų, tokių kaip socialinis pedagogas ir specialusis pedagogas, stoka.   

2. Pedagogai susidūrė su didžiausiu iššūkiu: nuotolinis darbas.  

3. Pedagogai turėjo atrasti būdus, kaip įtraukti šeimas į projektinę bei grupinę veiklą 

nuotoliniu būdu, kaip gauti grįžtamąjį ryšį iš tėvų.  

4. Nepakankamas ikimokyklinio ugdymo teisinės bazės lankstumas tenkinant skirtinų 

šeimų vaikų ugdymo ir socialinius poreikius. 

5. Perspektyviniuose grupės veiklos ir savaitiniuose planuose nesistemingai matomas 

vaikų daromos pažangos vertinimas (stebėjimas, pokalbiai su vaikais). Ne visi pedagogai 

planuodami veiklą remiasi vaikų vertinimu.  

6. Pedagogai, planuodami veiklą, dažnai pamiršta gabius vaikus, nenumato jiems 

tinkamų veiklų.  

7. Ne visi pedagogai aktyviai dalyvauja rengiant įstaigos metinę veiklos programą, teikia 

siūlymus. 

8. Taikomos tradicinės su šeima bendradarbiavimo formos neatliepia skirtingų šeimų 

poreikius. 
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1 Priedas 

GRUPIŲ PROJEKTAI 2020 M. 

     

Projektų pavadinimai Grupės pavadinimas Atsakingų už projektų 

vykdymą pedagogų vardai, 

pavardės 

 
„Mes – sveiki, stiprūs ir saugūs“ „Zuikučiai“ 

(4-5 metų) grupė 

Vaida Vitkauskienė 

 

„Draugystės takeliu mes 

žingsniuojame kartu“ 

„Ančiukai“ 

(5-6 metų) grupė 

Gintarė Juozaiitytė 

 

„Aš mažas kūrėjas“ „Drugeliai“ 

(3-6 metų) grupė 

Renata Stankevič 

Kristina Nikolskaja 

„Žaidimėlį žaisime“ „Ežiukai“ 

(1,5-3 metų) grupė 

Natalija Šukelovič  

Justina Veličkienė 

„Mažieji  Žemės tyrinėtojai“ 

 

„Paukšteliai“ 

(6-7 metų grupė) 

Sigita Norvilienė 

„ Sėkmingai skaičiuoju ir matuoju“ „Boružėlės“ 

(3-7 metų) grupė 

Svetlana Barkovskaja 

„Spalvotu takeliu, keliausime visi 

kartu“ 

„Mėnuliukai“ 

(1,5-3 metų) grupė 

Jūratė Stankevičiūtė 

Ramunė Masonienė 

„Metų laikų spalvos“ 

 

„Kačiukai“  

(3-4 metų) grupė 

Greta Česokaitė 

Vita Ibelhauptienė 

 

„Spalvų karalystėje“ 

„Peliukai“ 

(3-4 metų) grupė 

Agota Rimšaitė 

Elena Voitukovič 

„Mažasis tyrinėtojas atradimų 

šalyje“ 

„Žuvytės“  

(6-7 metų) grupė 

Virginija Dagilienė 

„Kaip gamtos vaikai...“ „Bitutės“ 

(4-5 metų ) grupė 

Inga Bogdevič 

Dalia Miklušienė 

„Spalvų karalystė“ 

 

„Saulutės“ 

(1,5-3 metų) grupė 

Miroslava Lipnevič 

 

,,Linksmoji kepyklėlė“ 

„Meškiukai“ 

(5-6 metų) grupė 

Ramunė Cerebiejienė 

Rugilė Jakučionytė 

,,Pojūčių pasaulis‘‘ „Gudručiai“ 

(6-7 metų)  grupė 

Irma Piupienienė 

Reda Šulskienė 

„Emocijų ir jausmų paletė“. 

 

„Šnekučiai“  

(4-5 metų) grupė 

Renata Oleičenko 

Julija Pipilevič 

,,Raidžių karalystė“ „Smalsučiai“ 

(4-5 metų) grupė 

Gražina Kasperavičienė 

Liudmila Nikolajeva 

 

„Gandriukų“ šeima“ 

„Gandriukai“  

(1,5-3 metų) grupė 

Milda Vaitkienė 

Dovilė Lavrinovič 

 

„Noriu būti sveikas“ 

„Pelėdžiukai“ 

(1,5-3 metų) grupė 

Ona Opuchovič 

Giedrė Rastenienė 
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                                         2 Priedas 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2020 m.   

 

Eil. 

Nr. 

Tema, veiklos turinys 

 

Data Atsakingi asmenys 

1.  Įstaigos veiklos krypčių 2020 m. II pusmečiui numatymas.   

2020 m. II pusmečio veiklos plano svarstymas ir 

tvirtinimas.  

Ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos 

aptarimas nuo rugsėjo mėnesio.  

Nuotolinio darbo galimybių aptarimas.  

Vaiko gerovės komisijos veiklos plano svarstymas. 

Gautų lėšų iš 2% tėvų pajamų mokesčio panaudojimo 

numatymas.  

2020 m. 

spalis-

lapkritis 

 

 

Direktorė  

Rasita Gylienė 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Lilija Dževeckaja 

 

 

 

 

3 Priedas 

 

ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

Tikslas – skatinti pedagogus tobulinti profesines kompetencijas, padėti jiems pasirengti atestacijai 

 

4 Priedas 

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Tikslas – siekti sklandaus įstaigos veiklos prioritetų įgyvendinimo 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

 

4.  

1. 

Įstaigos veiklos organizavimas 2020 m. II pusmetį.  

Įstaigos 2020 m. II pusmečio veiklos plano tvirtinimas.  

Grupių metinių planų bei gairių apibendrinimas.  

Kūrybinių darbo grupių, komisijų, formavimas ir 

tvirtinimas. 

Įstaigos, grupių projektų tvirtinimas.  

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo vertinimo 

parašo tobulinimas  ir tvirtinimas.   

 

 2020 m. 

spalis  

  

Direktorė 

Rasita Gylienė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Lilija 

Dževeckaja 

 

 

Eil. nr. Data Tikslas  

1.  2020 m. 

rugsėjis-

spalis 

Siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos pedagogų veiklos 

svarstymas, rekomendacijos.  

Dokumentų, reikalingų atestacijos komisijos posėdžiui, ruošimas.  

Prašymų, pateiktų atestacijos komisijai, nagrinėjimas. 

2.  2020 m. 

lapkritis   

Pedagogų R. Stankevič, D. Miklušienės ir N. Šukelovič atestacija. 

Pedagogai sieks vyr. auklėtojos kvalifikacinės kategorijos. 
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5 Priedas 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

Tikslas – teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ir jų šeimoms. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

nr. 

Data Tikslas 

1. 2020 m. 

rugsėjis 

 

Metinio veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas. 

Įstaigos specialiųjų poreikių vaikų raidos aptarimas, pagalbos teikimo 

numatymas.  

Vaikų, turinčių fonologinių bei fonetinių sutrikimų, sąrašo tvirtinimas.   

Atvejų, susijusių su vaikų patiriamais ugdymosi sunkumais, aptarimas. 

Pagalbos specialiųjų poreikių vaikų šeimoms numatymas. 


