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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, lenkų ir rusų.  

  

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 ,,Paukšteliai“, „Žuvytės“, „Gudručiai“); 

 Lietuvių kalbos ugdymo programa, grupėse, vykdančiose ugdymą tautinės mažumos 

kalba, „Žaidžiame lietuvių kalba“.  

 Ikimokyklinio ugdymo programa Kimochis (vykdoma „Meškiukų“ grupėje). 

 

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.  
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti mūsų  įstaigos iškelti  

2020 m. m.  II pusmečio veiklos prioritetai: 

 

 

 Ugdytinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo formavimas bei 

saugumo užtikrinimas.  

 

 Integralus, kompleksiškas ugdymas iš vaiko perspektyvos. 

 

 Bendruomeniškumo ir pilietiškumo vertybių puoselėjimas.    

 

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 

 

 

 

 



 

 

 

„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 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Lopšelio - darželio 

„Pilaitukas“ filialo 

veikiančios grupės  nuo  

2020 m. rugsėjo 1 d. 

„Šnekučių“ 

grupė 
2016 m. 

 

20 vaikų 

 

2 
Ikimokyklinio ugdymo  

grupės 

 

1 Priešmokyklinio ugdymo 

grupė 

 

„Smalsučių“ 

grupė   
2015 m. 

 

20 vaikų 

 

„Gudručių“ 

grupė  
2013 m. 

 

18 vaikų 

3 
 

Lopšelio  grupės 

 

„Gandriukų“ 

grupė 
2018 m.  

Ugdomoji kalba-

lietuvių   

 

14 vaikų 

 

„Pelėdžiukų“ 

grupė 
2018 m.  

Ugdomoji kalba-

lietuvių  

 

14 vaikų 

 



 

 

Vaikai: Lopšelio daželio grupės komplektuojamos pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  

patvirtintą „Vaikų priėmimo ir Vilniasu miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas“ tvarkos 

aprašą.  Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio lopšelio-darželio „Pilaitukas“ sąrašuose buvo  360 vaikai. 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. Įstaigoje veikia 13 grupių pagrindiniame 

pastate, filiale, adresu Įsruties g. 101-27 – 3 grupės, filiale, adresu Vydūno g. 2-57 A – 2 grupės. Kiekviena 

lopšelio-darželio grupė turi savo pavadinimą. Šiuo metu veikia: 5 lopšelio grupės - „Mėnuliukai“, 

„Saulutės“ (lenkų ugdomąja kalba) ir „Ežiukai”, „Gandriukai“, „Pelėdžiukai“ ir 8 ikimokyklinio ugdymo 

grupės - „Zuikučiai“, „Bitutės“, „Ančiukai“, „Meškiukai“, „Peliukai“, „Kačiukai“, „Drugeliai“ (lenkų 

ugdomąja kalba), „Boružėlės“ (rusų ugdomąja kalba), „Šnekučių“ (3-4 m.), „Smalsučių“ (4-5 m.)  ir 3 

priešmokyklinio ugdymo grupės – „Žuvytės“, „Paukšteliai“ ir „Gudručiai“. 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 13 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 31 pedagogas: 4 priešmokyklinio ugdymo ir 27 ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai, fizinio lavinimo mokytojas, 2 meninio ugdymo pedagogai.  

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

konsultacijas teikia logopedas. Šiuo metu įstaigoje dirba 3 logopedai. Taip pat įstaigoje dirba psichologas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09/09/2019 16/09/2019 23/09/2019 30/09/2019 07/10/2019 14/10/2019

Stresas ir jo 

valdymas 

auklėtojams 13:30 - 15:00 13:30 - 15:00 13:30 - 15:00 13:30 - 15:00 13:30 - 15:00 13:30 - 15:00

 

 

SVARBIAUSI LOPŠELIO- DARŽELIO PASIEKIMAI 

2019–2020 MOKSLO METAIS 

 

2019-2020 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“ 

(priešmokyklinio ugdymo grupėse ,,Paukšteliai“, „Žuvytės“, „Gudručiai“); 

 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. 

 

 

Darželyje atlikti tyrimai: 

 

„Tėvų ir pedagogų požiūris į vaikų brandumą mokyklai“  (2020 metų sausis - 

balandis).  

 

Seminarai, paskaitos, konferencijos vykusios įstaigoje 2019-2020 m. m: 

 

Nacionalinė švietimo agentūra (2) 

 

Dalyvavimas paskaitoje yra nemokamas, ji organizuojama Europos socialinio fondo 

finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 

lėšomis, kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.  

 

 „Smurto prevencija: kaip padėti vaikams apsisaugoti nuo smurto“ (spalio 10 d.); 

 

 „Išmanieji įrenginiai ir vaikystė: kodėl svarbu protingai suderinti?“ (spalio 24 d.) 

 

 Senamiesčio psichoterapijos studijos ir UAB „Projektų įgyvendinimo grupė"(5) 

 Seminarų ciklas „Streso valdymas“. Lektorė Rūta Zajauskienė (5 seminarai) 
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Pedagogų savišvieta, gerosios patirties sklaida: 

 

 Nacionalinės švietimo agentūros organizuojami mokymai: „Krizių valdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“. Dalyvavo: dir. pav. ugdymui Lilija Dževeckaja ir Sigita Norvilienė 

 2019 m. Rugsėjo mėn. 20 d.  

 Evaldo Karmazos seminaras „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais“ (2019-11-

14).  

 Seminaras „Biblioteka ir pirmieji skaitymo įgūdžių pagrindai vaikų darželyje“ (2019-11-22). 

Organizatoriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

 Nuotoliniai mokymai pedagogams 2019-2020 mokslo metais 

 Projektas „Mentorystės ratas“.Dalinimasis gerąja darbo patirtimi su kitų šalių pedagogais: 

renginys „Atverkime naujas galimybes Lietuvoje“. Dalyviai: svečiai iš Poltavos miesto. 

 Seminaras  „Elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų, sensorinės integracijos 

ypatumai, būdingi vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“. (2020-05-26). Dalyvavo: 

dir. pavaduotoja ugdymui Lilija Dževeckaja 

 „Kaip efektyviai priimti sprendimus ir rezultatyviai vesti susirinkimus” Organizacijos 

vystymo ir asmenybinio tobulėjimo įžvalgos darželių ir pradinių mokyklų vadovams. 

Dalyvauja: direktorė Rasita Gylienė ir dir. pavaduotoja ugdymui Lilija Dževeckaja.  

 Dalinimasis gerąja darbo patirtimi įstaigoje: 

 Edukacinė veikla „Kūčiukų kepimo popietė“. (2019-12-19). Organizatoriai: Ramunė 

Cerebiejienė, Irena Valiukevičienė, Greta Česokaitė. 

 Edukacinė veikla „Geras mikroklimatas – gera darbuotojų sveikata“. (2020-02-14). 

Organizatoriai: Ramunė Cerebiejienė, Irena Valiukevičienė, Irena Baracevičienė. 

 Edukacinė veikla „Užgavėnės“. (2020-02-25). Organizatoriai: Ramunė Cerebiejienė, Greta 

Česokaitė, auklėtojos padėjėja Svetlana Inokaitienė.  

 L-d „Pilaitukas“ ir „Medynėlis“ pedagogų bei specialistų susitikimas prie apskrito stalo 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas grupėje. Mano patirtys“.  

 Dalinimasis gerąja darbo patirtimi su svečiais iš Ukrainos, Poltavos miesto. (2020-02-06). 

Renginys „Atverkime naujas galimybes Lietuvoje“.  

 Seminaras „Biblioteka ir pirmieji skaitymo įgūdžių pagrindai vaikų darželyje“.              

(2019-11-22).  

 

Narystė: 

 Respublikinė asociacija „Sveikatos želmenėliai“ 

 Asociacija „Slavų vainikas“ 

 Pasaulinė organizacija OMEP (Pasaulinės ikimokyklinio ugdymo organizacijos). 

 

 

Įvykdyti projektai 

 

Vaikų sveikatos ir saugumo stiprinimui darželyje buvo vykdytas projektas „Sveikas aš, sveikas 

tu, būkime sveiki kartu“, kuriame dalyvavo visa įstaigos bendruomenė: vaikai, pedagogai ir tėvai 

bei socialiniai partneriai. 
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Projekto tikslas: Įtraukiant visą darželio bendruomenę, ugdyti vaikus motyvuotus sveikai 

gyventi, skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 

Uždaviniai: 

1. Pasitelkus įvairius metodus skatinti vaikus kuo daugiau judėti. 

2. Išradingai skiepyti žinias apie sveiką mitybą. 

3. Siekti, kad sveika gyvensena taptų socialine norma vaikams ir suaugusiems. 

4. Ugdyti saugumo jausmą, pasitikėjimą savimi, teikti judėjimo džiaugsmą. 

5. Skatinti teigiamas emocijas, vaizduotę, loginį ir kūrybinį mąstymą. 

6. Ugdyti gebėjimą bendradarbiauti, laikytis paprastų taisyklių. 

 

Grupėse vykdomi projektai, skatinantys vaikų sveiką gyvenseną, higieninių įgūdžių 

lavinimą, fizinį aktyvumą, palaikantys gerą emocinę savijautą:  

 

 „Drugelių“ grupės projektas „Miklūs pirštukai-linksmi veidukai“; 

 „Mėnuliukų“ grupės projektas „Muilas, šukos, rankšluostukas – geriausi vaikų draugai“; 

 „Bitučių“ grupės projektas „Kaip būti sveikiems“;  

 „Gudručių“ grupės projektas „Mes maži ir dideli, čia draugaujame visi“.  

 

Įgytas sveikatos stiprinančios mokyklos statusas.  

 

 Sukurta sveikatos stiprinimo programa 2020-2025 metams „Sveikatos dienoraštis“;  

 Nuo 2020 m. birželio 10 d. įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla 

 buvo organizuotos visus metus rytinės mankštos, vedami du kartus per savaitę kūno kultūros 

užsiėmimai vaikams.   

 

Gerosios patirties sklaidos skatinimui įstaigoje buvo vykdomas projektas „Mano 

sėkminga patirtis įstaigos tobulėjimui“. 2019-2020 mokslo metais buvo organizuota 10 veiklų.  

 

Projekto tikslas: skatinti darželio darbuotojus, pedagogus dalintis gerąja darbo patirtimi, 

inovatyviomis idėjomis, sukauptomis žiniomis.  

 

Projekto uždaviniai:  

 

1. Siekti, kad darželio pedagogai bei kiti darbuotojai būtų aktyvūs įstaigos nariai; 

2. Skatinti įstaigoje dirbančiųjų žmonių kūrybiškumą, iniciatyvumą, palaikant geras idėjas, 

sumanymus;  

3. Kurti įstaigos teigiamą mikroklimatą, stiprinti kolektyvo komandinio darbo įgūdžius.  

4. Organizuoti įstaigoje seminarus įvairiomis temomis.  

 

Projekto metu buvo įgyvendintos įvairios veiklos bei išklausyti seminarai pedagogų 

aktualiais klausimais.  
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Grupėse šiais mokslo metais buvo vykdomi projektai 

 

 

 

 

Projektų pavadinimai Grupės pavadinimas Atsakingų už projektų 

vykdymą  

Pedagogų vardai, pavardės 

„Mano pasaka“ 

 

„Zuikučiai“ 

(3-4 metų) grupė 

Vaida Vitkauskienė, 

Diana Lekevičienė 

„Vaikystės takeliais į pasakų šalį“ 

 

„Ančiukai“ 

(4-5 metų) grupė 

Gintarė Juozaiitytė 

Greta Česokaitė  

„Miklūs pirštukai – linksmi 

veidukai“ 

„Drugeliai“ 

(3-6 metų) grupė 

Renata Stankevič 

Kristina Nikolskaja 

„Duonelė užaugo laukose,  

grybų pridygo miškuose“ 

„Peliukai“ 

(5-6 metų) grupė 

Irena Valiukevičienė 

Liudmila Nikolajeva 

„ Svečiuose pasaka“ „Ežiukai“ 

(1,5-3 metų) grupė 

Agota Rimšaitė 

Onutė Opuchovič 

 „Pasaulis vaiko delnuose“ 

 

„Paukšteliai“ 

(6-7 metų grupė) 

Virginija Dagilienė 

„Aš smalsus“ „Boružėlės“ 

(3-7 metų) grupė 

 

Svetlana Barkovskaja 

Donata Bartoševičienė 

„Muilas, šukos, rankšluostukas- 

geriausi vaikų draugai“ 

 

„Mėnuliukai“ 

(1,5-3 metų) grupė 

Vita Ibelhauptienė 

Jūratė Stankevičiūtė 

„Raidelių apsuptyje“  „Kačiukai“ (4-5 metų) 

grupė 

Dovilė Lavrinovič 

Elena Voitukovič 

 

„Žaidžiu ir mokausi“ 

 

„Žuvytės“ (6-7 metų) 

grupė 

Natalija Šukelovič 

Ivona Derugo 

„Kaip būti sveikiems“  „Bitutės“ 

(3-4 metų ) grupė 

Inga Bogdevič 

Dalia Miklušienė 

„Saulutės spinduliukai“  „Saulutės“ 

(1,5-3 metų) grupė 

Miroslava Lipnevič 

Ivona Derugo 

 

„Susipažinki su mano šeima“ 

„Meškiukai“ 

(4-5 metų) grupė 

Ramunė Cerebiejienė 

Reda Šulskienė 

 

„Nepaprastas penktadienis“ „Kačiukų“ ir „Meškiukų“ 

tarpgrupinis projektas 

Dovilė Lavrinovič 

Elena Voitukovič 

„Mes maži ir dideli-draugaujami 

visi“ 

„Gudručiai“ 

(6-7 metų)  grupė 

Irma Piupienienė 

Laura Pakaušytė 

„Kakės Makės istorijos“ „Šnekučiai“  

(3-4 metų) grupė 

Renata Oleičenko 

Vida Kraujalienė 

 

„Pasaulis vaiko akimis“ 

 

„Smalsučiai“ 

(4-5 metų) grupė 

Gražina Kasperavičienė 

Ieva Ralytė 
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DIDŽIAUSIOS PROBLEMOS 2019-2020 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 tinamų 

veiklų.  

7. Pedagogai nepakankamai atsižvelgia į analizės rezultatus darbo kokybei gerinti. 

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

siūlymus. 

9. Taikomos tradicinės su šeima bendradarbiavimo formos neatliepia skirtingų šeimų 

poreikius. 

 

 



 

3. Tikslai ir uždaviniai 2020 m. II pusmečiui  

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Termina

i 

Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 
Kokybiško ir 

inovatyvaus 

ugdymo(-si) 

užtikrinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siekti, jog teikiamas 

ugdymas atitiktų 

mokymo standartus, 

paremtus svarbiausių 

vaiko kompetencijų 

stiprinimu, individualių 

jo poreikių patenkinimu, 

įvairiapusiu lavinimu bei 

inovatyvių ugdymo 

metodų taikymu. 

Pedagogai tobulins savo 

gebėjimus planuoti ir 

organizuoti veiklas aktyviaisiais 

bei netradiciniais ugdymo 

metodais grįstą ugdymą(si); 

ugdymo procese taikys 

pažangiausias technologijas; 

planuos (veiklos gairės rudenį) 

savo veiklą, pildys ilgalaikius 

bei trumpalaikius metinius 

veiklos planus, vykdys įstaigos 

metinius bei grupės projektus.  

Pedagogai pereis prie planavimo 

sistemoje „Mano darželis“.   

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai dalyvauja projekte 

„Inovacijos vaikų darželyje“.   

Atnaujinti priešmokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimo 

vertinimo aprašą.  

Nusimatyti ir aptarti  nuotolinio 

darbo galimybes.  

Siekti sėkmingos specialiųjų 

poreikių vaikų integracijos 

(seminarai, mentorystė).   

Papildyti jau įkurtas darželio 

erdves naujomis priemonėmis:  

„Laboratorija“ –interaktyvus 

ekranas, mikroskopas.  

Virtuvėlė – priemonėmis pagal 

poreikį.  

 

2020 

m. II 

pusmetis 

Intelektualiniai Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenė 

Grupėse vykdomi projektai padeda 

vaikui tapti aktyviu ugdomojo 

proceso dalyviu, ugdomas vaikų 

kritinis mąstymas, lavėja problemų 

sprendimo įgūdžiai.  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

atnaujins priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimo vertinimo aprašą.  

Bus pereita prie planavimo sistemoje 

„Mano darželis“.  

Tęsiamas bendradarbiavimas su 

ergoterapeute I. Butkiene, kuri 

konsultuoja pedagogus dėl vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių.  
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2. Kurti  ir plėtoti saugią  

aplinką, skatinančią 

sveikos gyvensenos 

nuostatų formavimą: 

fizinė ir emocinė 

sveikata. 

 

Darželis gavo sveikatą 

stiprinančios mokyklos statusą. 

Bus dirbama pagal sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

programą „Sveikatos 

dienoraštis“. Toliau tęsiamas 

dalyvavimas „Sveikatiados“ 

projekte.  

Įstaigos sveikatingumo projekto 

„Sveikatos šaly-pabūkim visi“ 

veiklų įgyvendinimas.  

Priešmokyklinio ugdymo 

grupėse bus įgyvendinama 

programa „Zipio draugai“, 

„Meškiukų“ grupėje 

„Kimochiai“.  

Darželis dalyvaus savivaldybės 

finansuojamame 

aplinkosauginiame projekte 

„Gamtos pažinimo link – Aš ir 

Tu pojūčiu taku“.  

Lauko erdvės pasipildys: 

 sveikatingumo taku; 

 interaktyviomis medžių 

atpažinimo kortelėmis,  

 kortelėmis  su įdomiais 

faktais apie gamtinę medžiagą.  

Grupėse bus vykdomi 

sveikatingumo projektai.  

2020 

m. II 

pusmetis 

Intelektualiniai Darbo grupė, 

direktoriaus 

pavaduotojos

ugdymui 

Pradėti įgyvendinti grupių, įstaigos 

metiniai projektai, atsižvelgiant į 

vaikų savitumą, vaikų poreikius, 

turimą patirtį ir gebėjimus.  

Rugsėjį, spalį, lapkritį įgyvendintas 

projektas savivaldybės 

finansuojamas aplinkosauginis 

projektas „Gamtos pažinimo link – 

Aš ir Tu pojūčiu taku“.  

 

3. Perteikti vaikams 

šiuolaikinio pasaulio 

naujoves bei inovacijas 

supažindinant su 

kasdieniniais dalykais 

pasitelkiant naujus bei 

įdomius ugdymo 

Visos grupės bus aprūpintos 

kompiuteriais, seni kompiuteriai 

pakeisti naujais. 

Pedagogai toliau gilins savo 

žinias, klausydamiesi nuotolinio 

mokymosi seminarų akredituotų 

video mokymų platformoje 

2020 

m. II 

pusmetis 

Intelektualiniai 

MK lėšos 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupė 

Pedagogai aktyviai dalyvaus 

projektinėje veikloje.  Įvykdytas 

aplinkosauginis projektas „Gamtos 

pažinimo link–Aš ir Tu pojūčiu 

takeliu“, tarptautinis eTwinnig 

projektas.  
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metodus (IKT, aktyvūs 

mokymo metodai). 

pedagogas.lt.  

Vykdant savivaldybės 

finansuojamą aplinkosauginį 

projektą „Gamtos pažinimo 

link–Aš ir Tu pojūčiu takeliu“, 

bus parengti nuostatai ir 

inicijuotas tarptautinis projektas 

„Žaliosios mokymosi aplinkos 

panaudojimo galimybės,  

siekiant aktyvaus, patirtinio 

gamtos pažinimo“. Paskelbti šį  

projektą „eTwinnig“ aplinkoje.  

Skatinamas inovatyvių ugdymo 

būdų bei šiuolaikinių 

technologijų panaudojimas 

ugdymo proceso paįvairinimui 

bei tobulinimui. 

 

2. Siekti 

nuolatinio 

pedagogų 

profesinio 

tobulėjimo, 

telkti 

veiklią, 

atsakingą, 

aktyvią 

besimokan

čios 

bendruome

nės 

kultūrą. 

Bendradar

biavimas 

su 

socialiniais 

1. Siekti, jog įstaigoje 

dirbtų nuolat 

besimokantis, aukštos 

kvalifikacijos 

kolektyvas, rengiantis 

vaiką gyvenimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trys įstaigos pedagogai 

lapkričio mėnesį sieks 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos: vyresniosios 

mokytojos.  

Įstaiga tęs bendradarbiavimą su 

Vilniaus kolegiją. Mūsų įstaigos 

pedagogai kuruos studentų 

praktiką.  

Pedagogai išklausys seminarus 

aktualiomis temomis.  

 

2020 

m. II 

pusmetis  

 

Intelektualiniai 

Ugdymo lėšos  

 1000 eurų  

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja   

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

Pedagogai tobulins savo profesinę 

kompetenciją, klausydamiesi 

seminarų:  

 L. Pečiuliene „Vaiko kalbinės 

raidos skatinimas ir 

ugdymas“.  

 R. Paulauskas „Agresijos 

prevencija ir valdymas“.  

 Skaitmeninis raštingumas.  

Trys pedagogai įgys aukštesniosios 

auklėtojos kvalifikacinę kategoriją.  

 

2. Stiprinti aktyvios, 

kūrybiškos, pozityvios, 

Organizuoti įvairius renginius 

įstaigoje ir mieste nuotoliniu 

2020 

m. II 

150 eurų 

Ugdymo lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

Nuolat bus skatinamas pedagogų, 

tėvelių, senelių, bei vaikučių 
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partneriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bendradarbiaujančios 

įstaigos bendruomenės 

kultūrą. 

būdu.  

Skatinti tėvų dalyvavimą 

Higienos instituto 

koordinuojamame projekte 

„Neįtikėtini metai“.  

Skatinti ugdytinių, pedagogų bei 

tėvų saviraišką įvairių tradicinių 

ir netradicinių renginių metu 

nuotoliniu būdu.   

Atnaujinti įstaigos tinklalapį 

pilaitukas.lt 

Surengti nuotolinę respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

metodinę-praktinę vaizdo 

konferenciją „Tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimas – sėkmingo 

ugdymo(si) pagrindas“.  

pusmetis  

 

ugdymui, 

meninio ugd. 

pedagogė, 

pedagogai, 

tėvai 

bendradarbiavimas dalyvaujant 

grupės, įstaigos gyvenime nuotoliniu 

būdu,  ugdomas vaikų kūrybiškumas, 

puoselėjamas vaikų meninių gabumų 

ugdymas.  

Vaikai kartu su šeima skatinami 

dalyvauti kitų įstaigų 

organizuojamuose renginiuose.  

Pedagogai dalinsis gerąja darbo 

patirtimi ir parengs pranešimus 

vaizdo konferencijai „Tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimas – 

sėkmingo ugdymo(si) pagrindas“. 

Pedagogai turintys kompetencijas ir 

kvalifikaciją, vadovaus studentų 

praktikai.  

Bus sukurtas ir įgyvendintas naujai 

pradedančių pedagogų mentorystės 

ratas. Atnaujintame „Pilaituko“ 

tinklalapyje bus pateikta aktuali ir 

savalaikė informacija apie įstaigos 

veiklą.  

Plėsti darželio 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais.  

Įsitraukta į savivaldybės 

finansuojamą aplinkosauginį 

projektą „Gamtos pažinimo link 

– Aš ir Tu pojūčiu takeliu“.  

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai dalyvaus projekte 

„Inovacijos vaikų darželyje“, 

kurio tikslas – gerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

praktiką skatinant pokyčius 

švietimo įstaigų veikloje. 
  

 

2020 

m. II 

pusmetis 

Intelektualiniai 

MK lėšos 2000 

eurų 

Direktorė, 

papildomo 

ugdymo 

specialistai 

Pedagogai tobulins savo 

kompetencijas, dalyvaudami 

valstybės finansuojamame projekte.  

Pedagogai skleis gerąją patirtį, 

dalinsis projekto metu įgytomis 

žiniomis.  

 

 

  

http://www.medynelis.vilnius.lm.lt/
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Modernios, 

aktyvinanč

ios, 

saugios, 

estetiškos 

ugdymo(si) 

ir darbo 

aplinkos 

kūrimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tobulinti darželio 

veiklos planavimo, darbo 

organizavimo, valdymo 

bei įsivertinimo sistemą. 

Bus atnaujinti pareigybių 

aprašai, vidaus darbo tvarkos 

dokumentai, vertinimo bei  

planavimo dokumentai.  

2020 

m. II 

pusmetis 

Intelektualiniai Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

pedagogai 

 

Peržiūrėti ir atnaujinti įtaigos 

dokumentai.  

2. Tobulinti saugią ir 

funkcionalią darželio 

aplinką. 

Dalijimasis gerąja praktinio ir 

metodinio darbo patirtimi 

darželyje ir mieste. 

Tęsti atvirus patirties sklaidos 

renginius „Mano geroji patirtis 

įstaigos tobulėjimui“. 

Užtikrinti darbo grupių ir 

komisijos narių efektyvią veiklą. 

Visos darželio grupės bus 

parūpintos būtiniausiomis 

priemonėmis.   

2020 

m. II 

pusmetis  

MK lėšos Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Komandinio darbo įgūdžių 

plėtojimui sudaromos darbo grupės, 

kurių tikslas paskatinti pedagogų 

bendradarbiavimą spendžiant 

bendras problemas, siekiant bendrų 

tikslų.  

Aktyvus darbo grupių įsitraukimas į 

darželio veiklą.  

Pedagogai pasidalins gerąja darbo 

patirtimi, įgys naujų idėjų bei 

patirties.  

3. Kurti saugią  vaikui 

aplinką, atsižvelgiant ir 

atliepiant besikeičiančios 

visuomenės poreikius. 

Įstaigoje bus tęsiama švietimo 

pagalbos specialistų pagalba 

šeimai: logopedo ir psichologo.  

Aktyviai veiks VGK. Bus 

parengtas VGK veiklos planas.  

Vaikai bus apdrausti nuo 

nelaimingų atsitikimų.  

 

2020 

m. II 

pusmetis 

Intelektualiniai  Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Švietimo pagalbos specialistų 

efektyvi pagalba šeimai.  

VGK plano vykdymas. 
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Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ 

 Direktoriaus 2020 m. spalio  d.   

 Įsakymu Nr. V- 
2020-2021 M. M. DARŽELIO GRUPIŲ PLANUOJAMI PROJEKTAI 

 

 

 

 

 

 

 

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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PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ 

Direktoriaus 2020 m.  

Įsakymu Nr. V- 
 

 

 

Vilniaus lopšelio darželis „Pilaitukas“ 

2020-2021 m. m. įstaigos tarybos, komisijos ir darbo grupės 
 

Pedagogų metodinė Taryba 

1. Lilija Dževeckaja- pirm. 

2. Sigita Norvilienė  

3. Inga Bogdevič  

4. Edita Mečkovskienė 

5. Natalija Šukelovič 

 

Sveikatos puoselėjimo darbo grupė 

1. Inga Bogdevič – pirm.  

2. Laura Norvilė 

3. Virginija Dagilienė 

4. Svetlana Barkovskaja 

5. Dalia Miklušienė 

6. Renata Stankevič 

7. Gintarė Juozaitytė 

8. Natalija Šukelovič 

9. Liudmila Nikolajeva 

10. Ramunė Cerebiejienė 

11. Svetlana Barkovskaja 

 

Bendradarbiavimo su šeima ir socialiniais partneriais darbo grupė 

1. Edita Mečkovskienė –pirm.  

2. Irina Višniakova  

3. Inga Bogdevič 

4. Dalia Miklušienė 

5. Ona Opuchovič 

6. Vaida Vitkauskienė 

7. Jūratė Stankevičiūtė 

8. Natalija Šukelovič 

9. Miroslava  Lipnevič 

10. Renata Oleičenko 

11. Ramunė Cerebiejienė 
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Ugdymo inovacijų diegimo darbo grupė 

1. Sigita Norvilienė –pirm.  

2. Gintarė Juozaitytė 

3. Irma Pupienienė 

4. Virginija Dagilienė 

5. Kristina Nikolskaja 

6. Renata Stankevič 

7. Elena Voitukovič 

8. Gražina Kasperavičienė 

9. Vita Ibelhauptienė 

10. Julija Pipilevič 

11. Rugilė Jakučionytė 

12. Justina Veličkienė 

 

Tiriamosios veiklos darbo grupė 

1. Natalija Šukelovič- pirm.  

2. Dalia Miklušienė 

3. Dovilė Lavrinovič  

4. Liudmila Nikolajeva 

5. Greta Česokaitė 

6. Agota Rimšaitė 

7. Giedrė Rastenienė 

8. Sigita Norvilienė 

9. Milda Vaitkienė 

10. Ingrida Martišienė 

 

 

Strateginio plano stebėsenos grupė 

1. Gidita Lebeckaitė- pirm. 

2. Brigita Martikonė 

3. Danuta Pileikienė 

4. Monika Krikščikaitė 

5. Ramunė Cerebiejienė 

 

Įstaigos taryba 

1. Lilija Dževeckaja –pirm.  

2. Sigita Norvilienė 

3. Virginija Dagilienė 

4. Dalia Miklušienė 

5. Kęstutis Lipeika 

6. Milda Ambrazaitienė 

7. Ričardas Čiupkovas 

8. Ana Jasilionienė 
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Vaiko gerovės komisija 

1. Rasita Gylienė – direktorė 

2. Monika Krikščikaitė – pirm.  

3. Sigita Norvilienė – sekretorė 

4. Lilija Dževeckaja – dir. pav. ugdymui 

5. Brigita Martikonė – logopedė 

6. Virginija Dagilienė – priešm. ugdymo pedagogė 

7. Irma Pupienienė – priešm. ugdymo pedagogė 

8. Miglė Kovalevskytė –dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

 

 

 

Krizių valdymo komanda 

 

1. Komandos koordinatorė: 

2. Rasita Gylienė; 

3. Nariai: 

4. Lilija Dževeckaja; 

5. Brigita Martikonė; 

6. Virginija Dagilienė; 

7. Ramunė Cerebiejienė; 

8. Gintarė Juozaitytė 

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė 

1. Lilija Dževeckaja 

2. Brigita Martikonė 

3. Monika Krikščikaitė 

 

Atestacijos komisija 

 

1. Rasita Gylienė -pirm.  

2. Lilija Dževeckaja- sekretorė 

3. Virginija Dagilienė  

4. Sigita Norvilienė 

5. Vita Ibelhauptienė 

6. Ramunė Cerebiejienė 

7. Steigėjo įgaliotas asmuo 
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                                         1 Priedas 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2020 m.   

Eil. 

Nr. 

Tema, veiklos turinys 

 

Data Atsakingi asmenys 

 

 

 

1.  

 

 

Vadovo veiklos ataskaitos pristatymas.  

2019 m. finansinė ataskaita ir lėšų panaudojimo 

perspektyvinio plano tvirtinimas 2020 m.   

Ikimokyklinio ugdymo programos turinio refleksija, vaikų 

pasiekimų vertinimas, ugdymo proceso tobulinimas.  

Pedagogų atestacija.  

 

 

 

2020 m. 

sausis  

Direktorė  

Rasita Gylienė, 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė; 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Lilija Dževeckaja  

2.  Pritarimas vadovo veiklos ataskaitai.  2020 m. 

vasaris  

Direktorė  

Rasita Gylienė, 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė; 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Lilija Dževeckaja 

3.  Sveikatą stiprinančios mokyklos programos „Sveikatos 

dienoraštis“ 2020–2025 metams pristatymas.  

 

2020 m. 

kovas 

  

Direktorė  

Rasita Gylienė, 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė; 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Lilija Dževeckaja, 

sveikatos priežiūros 

specialistė Miglė 

Kovalevskytė 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Metinės veiklos programos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimas, pasiektų  rezultatų aptarimas.  

Veiklos gairės ateičiai.  

Įstaigoje įgyvendintų projektų refleksija.  

Nuotolinio darbo rezultatų aptarimas.  

Ugdymo kokybės gerinimo priemonių numatymas. 

Ugdymo(si) aplinkos sąlygų gerinimas, higienos normų ir 

darbų saugos reikalavimų vykdymas.  

 

 

2020 m. 

gegužė 

Direktorė  

Rasita Gylienė 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Lilija Dževeckaja 
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5.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

2 Priedas 

 

ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

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

 

3 Priedas 

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Tikslas – siekti sklandaus įstaigos veiklos prioritetų įgyvendinimo 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

 

 

 

1.  

 

Vadovo veiklos ataskaita.  

2019 m. finansinė ataskaita ir lėšų panaudojimo 

perspektyvinio plano tvirtinimas 2020 m.   

Ikimokyklinio ugdymo programos turinio refleksija, 

vaikų pasiekimų vertinimas, ugdymo proceso 

tobulinimas.  

Pedagogų atestacija.  

 

 

2020 m. 

sausio 

mėn.   

Direktorė 

Rasita Gylienė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Lilija Dževeckaja  

 

Eil. nr. Data Tikslas  

1. 2020 m. 

sausis  

Įstaigos pedagogų perspektyvinės atestacijos programos sudarymas. 

2. 2020 m. 

gegužė   

Pedagogų veiklos įsivertinimas.  

3.  2020 m. 

rugsėjis-

spalis 

Siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos pedagogų veiklos 

svarstymas, rekomendacijos.  

Dokumentų, reikalingų atestacijos komisijos posėdžiui, ruošimas.  

Prašymų, pateiktų atestacijos komisijai, nagrinėjimas. 

4.  2020 m. 

lapkritis   

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

Pedagogai sieks vyr. auklėtojos kvalifikacinės kategorijos. 
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2.  

Sveikatą stiprinančios mokyklos programos „Sveikatos 

dienoraštis“ 2020–2025 metams pristatymas.  

2020 m. 

kovas 

  

Direktorė  

Rasita Gylienė, 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė; 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Lilija 

Dževeckaja, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė Miglė 

Kovalevskytė 

 

 

3. 

Grupių ugdomosios veiklos ir vaikų pasiekimų analizė.  

2019-2020 m. m. įstaigos veiklos apžvalga. 

Grupėse įvykdytų projektų pristatymas ir 

apibendrinimas.  

Nuotolinio darbo rezultatų aptarimas.  

Veiklos gairių kitiems mokslo metams numatymas. 

Perspektyvinių planų sudarymas naujiems mokslo 

metams.  

 

2020 m. 

gegužės 

mėn.    

 

Direktorė 

Rasita Gylienė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Lilija Dževeckaja 

 

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 

pavaduotojos 

ugdymui Lilija 

Dževeckaja 

 

4 Priedas 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

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

 

Eil. 

nr. 

Data Tikslas 

1.  2020 m. 

sausis 

Sveikatingumo mėnesio veiklų numatymas.   

Logopedės I pusmečio veiklos ataskaita.  

2. 2020 m. 

gegužė 

VGK metų veiklos ataskaita.  

Logopedės ir psichologės darbo ataskaita. 

 

3. 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. 
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