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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 2 ankstyvojo amžiaus, 9 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.  

Darželyje, adresu Įsruties g. 101-27 veikia 2 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio amžiaus 

grupės. Vydūno g. 2-57A veikia 2 ankstyvojo amžiaus grupės. Abiejuose filialuose ugdymas vyksta 

lietuvių 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“, „Gudručiai“); 

 Lietuvių kalbos ugdymo programa, grupėse vykdančiose ugdymą tautinės mažumos 

kalba, „Žaidžiame lietuvių kalbą“.  

 „Kimochio“ programa („Meškiukų“ grupė). 

 Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos dienoraštis“.  

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. 
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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 

Lopšelio darželio grupės komplektuojamos pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  

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

tvarkos aprašą.  Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ sąrašuose buvo 366 

vaikai: adresu I. Kanto al. 7A, sąrašuose buvo  273 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. Kiekviena lopšelio-darželio grupė turi savo pavadinimą. 

Darželyje iš viso veikia 13 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus grupės, viena iš jų lenkų ugdomąją kalba, 

9 ikimokyklinio ugdymo grupės, dvi iš jų mišrios, viena  rusų, kita lenkų ugdomąja kalba, 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Kiekviena lopšelio-darželio grupė kuria savitą gyvenimo ritmą ir 

jo laikosi.  

Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio lopšelio-darželio „Pilaitukas“ filialų sąrašuose buvo  95 

vaikai. Įstaigos filialuose adresu Įsruties g. 101-27  veikia 3 grupės, darželyje adresu Vydūno g. 2-

57 A veikia 2 grupės. Kiekviena lopšelio-darželio grupė turi savo pavadinimą. Šiuo metu veikia: 2 

ankstyvojo amžiaus grupės - „Gandriukai“, „Pelėdžiukai“  ir 2 ikimokyklinio ugdymo grupės - 

„Šnekučių“ (5-6 m.), „Žvirbliukų“ (3-4 m.)  ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė – „Gudručiai“ (6-7 

m.). 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 

visose grupėse dirba po 2 pedagogus, 12 grupių rytinės veiklos metu. 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. 

Darželyje adresu I. Kanto al. 7A pedagoginį personalą sudaro 27 pedagogai: 4 

priešmokyklinio ugdymo ir 23 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, fizinio lavinimo mokytojas,  

meninio ugdymo pedagogas.  

Filialuose (Įsruties g., Vydūno g.) pedagoginį personalą sudaro 10 pedagogų: 2 

priešmokyklinio ugdymo ir 8 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, fizinio lavinimo mokytojas,  

meninio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėja (spec. ugd. poreikių turintiems vaikams). 

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

konsultacijas teikia logopedas. Šiuo metu įstaigoje dirba 3 logopedai. Vienas iš jų teikia pagalbą 
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rusiškai bei lenkiškai kalbantiems vaikams. Taip pat įstaigoje dirba psichologas, socialinis ir 

specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - dietistė.   

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Saulučių“ 

grupė 
2019-2020 m.  

Ugdomoji kalba-lenkų   

 

14 vaikų 

 

„Ežiukų“ 

grupė 
2018 m. 

 

22 vaikai 

 

„Mėnuliukų“ 

grupė 
2019-2020 m. 

           

 

17 vaikų 
 

 

„Peliukų“ 

grupė  2017 m. 
 

22 vaikai 

 

„Ančiukų“ 

grupė 
2018 m. 

 

 

22 vaikai 

 

„Meškučių“ 

grupė 
2018 m. 

 

23 vaikai 
 

„Bitučių“ 

grupė 
2016 m. 

 

23 vaikai 
 

 

 

„Drugelių 

grupė“ 
2016-2018 

Ugdomoji kalba – 

lenkų  k. 

22 vaikai 

 

„Boružėlių“ 

grupė 
2015-2018 

Ugdomoji kalba – rusų k. 

 

 

21 vaikas 

„Paukštelių“ 

grupė 2015 m. 

 

21 vaikas 

„Žuvyčių“ 

grupė 2015 m. 

 

21 vaikas 
 

2 7 2

1 

2 

Lopšelio  grupės 

 Ikimokyklinio ugdymo  

grupės 

 

Ikimokyklinio ugdymo, mišraus 

amžiaus  grupės 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupė 

 

Lopšelio - darželio 

„PILAITUKAS“ 

veikiančios grupės  nuo  

2021 m. rugsėjo 1 d. 

„Zuikučių“ 

grupė 
2016 m. 

  

 

23 vaikai 

 
  

 
„Kačiukų“ 

grupė 
2017 m. 

 

22 vaikai 
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                       -  ankstyvojo amžiaus grupės                       - ikimokyklinio ugdymo grupės                    - priešmokyklinio amžiaus grupė 

 

 

Lopšelio – darželio ,,Pilaitukas‘‘ 

filialų veikiančios grupės  

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

,,Gudručių‘‘ 

grupė 

23 vaikai 

 

,,Žvirbliukų‘‘ grupė 

22 vaikai 

,,Šnekučių‘‘ 

Grupė 20 vaikų 

Filiale (Įsruties g. 27 – 101) 

veikiančios grupės 

,,Gandriukų‘‘ 

grupė 

15 vaikų 

,,Pelėdžiukų‘‘ 

grupė 

15 vaikų 

Filiale (Vydūno g. 2 – 57)  

    veikiančios grupės 

2 2 1 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti mūsų  įstaigos iškelti  2021 m. m.  

 

 I 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.    

II pusmečio veiklos prioritetai: 

 

1. Darnios, kūrybingos ir atsakingos asmenybės ugdymas. 

2. Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo skatinimas.  

3. Ugdymuisi palankių erdvių, skatinančių vaikų smalsumą, norą pažinti bei tyrinėti jį supantį pasaulį, kūrimas.  

4. Darželio veikla gamtosauginės krypties link. 

 

Įstaigos 2021 m. m. veiklos tikslas 

 

     

 

Įstaigos savitumas – šiuolaikinių technologijų panaudojimas ugdymo procese. 

 



 

 

 

SVARBIAUSI LOPŠELIO- DARŽELIO PASIEKIMAI 

2021 MOKSLO METAIS 

2021 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“, „Gudručiai“); 

 Lietuvių kalbos ugdymo programa, grupėse vykdančiose ugdymą tautinės mažumos 

kalba, „Žaidžiame lietuvių kalbą“.  

 „Kimochio“ programa („Meškiukų“ grupė). 

 Sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Sveikatos dienoraštis“.  

 

Įvykdyti lopšelio-darželio  projektai: 

 „Sveikatos šaly – pabūkim visi“ 

 „Mano sėkminga patirtis įstaigos tobulėjimui“ 

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

grupių vykdomose projektuose 

 Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas visuomenės aplinkosauginio švietimo 

projektas „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“.  

 Ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“.  

 

Seminarai, paskaitos, konferencijos, vykusios įstaigoje 2021 m. m: 

 

 Aušrinė Indulienės mokymai pedagogams „Mūsų darželis“. 2021-01-20.  

 Šeimos psichologės A. Kundreckaitės ir ir edukologės M. Kelpšienės seminaras 

„Sisteminio grįžtamojo ryšio taikymas ikimokyklinėje įstaigoje siekiant ugdymo kokybės gerinimo“. 

2021-02-24, 2021-03-10, 2021-05-24.  

 Šeimos psichologės A. Kundreckaitės mokymai mokytojų padėjėjoms „Bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas taikant grįžtamąjį ryšį ir komandinį darbą“. 2021-03-25.  

 Lopšelio-darželio „Pilaitukas“ pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų metodinis-

praktinis susitikimas „Asmeninė patirtis ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus“. 2021-04-28.  

 Įsitraukimas į VšĮ „Mokymosi mokyklos“ „Besimokančių darželių tinklą“. 2021- vasario 

15 d. – 2021 gruodžio 31 d.  

 Akredituotų video mokymų platforma „Pedagogas.lt“.  
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 Ergoterapeutės I. Butkienės konsultacijos pedagogams apie ypatingų vaikų 

ugdymą ir integravimą. 2021-10-08, 2021-11-03, 2021-11-12, 2021-12-14. 

 Ergoterapeutės I. Butkienės mokymai darželio pedagogams ir specialistams „Vaikų 

turinčių ASS savarankiškumas, komunikacija ir elgesys”. 

 VšĮ  „Gyvenimo universitetas LT“  kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Elgesio-emocijų 

sutrikimas darželyje. Pozityvaus elgesio pritaikymo galimybės.“ 

 Lektorės M. Palevičienės seminaras vaikams „Kaip ugdyti vaiko emocinį intelektą?“. 

2021-10-21.  

 Lektoriaus J. Neverausko seminaras „Kaip panaudoti įsisąmoninimo galimybes ugdant 

vaikus?“. 2021-10-13.  

 VšĮ Mokymosi mokykla nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Įtraukieji 

žaidimai darželinukams. Suomijos patirtis“. 

 VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“ nuotoliniai mokymai „Ankstyvoji pagalba vaikams, 

turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų“. 

 

Narystė:  

Respublikinė asociacija „Sveikatos želmenėliai“ 

Pasaulinė organizacija OMEP (Pasaulinės ikimokyklinio ugdymo organizacijos). 

 

Įvykdyti projektai 

 

Vaikų sveikatos ir saugumo stiprinimui nuo 2021 m. sausio iki 2021 m. gegužės 31 dienos 

darželyje buvo tęsiamas projektas „Sveikatos šaly – pabūkim visi“, nuo rugsėjo mėnesio darželyje 

pradėtas įgyvendinti projektas „Sportas mūsų sveikata, judam, krutam visada“. Sveikatingumo 

projektuose aktyviai dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.  

Projektų tikslas: skatinti darželio bendruomenės narių sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, 

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

aplinką.   

Vykdant sveikatingumo projektus, tęsiamas dalyvavimas „Sveikatiados“ projekte, 

organizuojamos įvairios akcijos, konkursai: „Mažoji mylia“, „Nykštukų bėgimas“, Riukkpa 

organizuojamas renginys „Rieda ratai rateliukai“ ir kiti.  

2021 m. rudenį tapome sveiko užkandžio ambasadoriais ir gruodžio 8 dieną įstaigoje buvo 

filmuojama veikla apie sveiko užkandžio gamybą.  

Bendradarbiaujant su VšĮ Baltijos sporto akademija darželyje yra vykdomas projektas ir 

vaikams organizuojamos futbolo treniruotės. Projektas finansuojamas sporto rėmimo fondo lėšomis, 

daugiau info: https://www.srf.lt 
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Grupėse vykdomi projektai, skatinantys vaikų sveiką gyvenseną, higieninių įgūdžių 

lavinimą, fizinį aktyvumą, palaikantys gerą emocinę savijautą:  

 „Ežiukų“ grupės projektas „Noriu būti sveikas“;  

 „Kačiukų“ grupės projektas „Spalvingu takeliu į sveikatos šalį“;  

 „Mėnuliukų“ grupės projektas „Augu didelis ir sveikas“.  

 

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Miglės Kovalevskytės 

organizuotos veiklos pedagogams ir vaikams:  

Darželyje visuomenės sveikatos priežiūros specialistės suorganizuota ir vykdyta 18 veiklų 

vaikams ir pedagogams sveikatingumo, etiketo ir maitinimosi temomis. 

 Projektas „Graži šypsena“, 2021 vasaris-kovas. 

 „Pažinkime vaisius ir daržoves“.  2021 m. kovo 24-31 d.  

 „Valgymo etiketas“. 2021 m. kovo mėn. 22-26 d. 

 „Žalingiems įpročiams sakome – ne!“. 2021 m. balandžio mėn. 27-28 d. 

 „Sveika mityba – sveikas aš!”. 2021 m. balandžio mėn. 14-15 d. 

 „Aš moku elgtis saugiai“. 2021 m. gegužės mėn. 13-14 d. 

 Fizinio aktyvumo plokščiapėdystės prevencija „Mūsų sveikos pėdutės“. 2021-06-18, 

2021-06-21, 2021-06-22.  

 Traumų ir sužalojimų prevencija „Aš moku elgtis saugiai“. 2021-06-23.  

 Fizinio aktyvumo mankštų pedagogams organizavimas.  

 Fizinio aktyvumo skatinimas „Pėdučių mankšta“. 2021-08-13.  

 Fizinio aktyvumo  „Linksmųjų takelių paruošimas“. 2021-07-14.  

 Fizinis aktyvumas „Taisyklinga laikysena – stipri nugara“.  

 Psichikos sveikata „Bendravimas su draugais ir jų emocijų atpažinimas“.  

2021-10-26.  

 Europos veikos mitybos diena. 2021-10-08.  

 Psichikos sveikata „Bendravimas su draugais“. 2021-11-11.  

 Užkrečiamųjų ligų profilaktika „Bakterijų tramdytojai“. 2021-11-18.  

 Asmens higiena. „Aš moku plauti rankytes“. 2021-11-20 

Sukurtos mokomosios medžiagos: 

Mokomasis video apie rankyčių plovimą ir bakterijas:  

Nuoroda - https://www.youtube.com/watch?v=xBRyR-LPWJ8 

Mokomoji medžiaga apie dantukų priežiūrą: 

Nuoroda - https://youtu.be/tFTCIPJ4KIA 

https://www.youtube.com/watch?v=xBRyR-LPWJ8
https://youtu.be/tFTCIPJ4KIA
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Socialinės pedagogės Vigos Brinkutės Viedėrės edukacinė veikla, skirta 

Tolerancijos dienai paminėti. 2021-11-16.  

 

METODINĖ VEIKLA 

Pagal numatytą metinį planą buvo pravesta 13 metodinių susirinkimų, kuriuose buvo 

pristatytos pedagogų taikomos motyvavimo sistemos, aptartos aplinkosauginio projekto idėjos, 

aktyvios mokyklos programos kūrimas, planuojami ir numatomi įstaigos bei darželio renginiai, 

metodinių priemonių aprobavimas, saugumo užtikinimas, prevencinių priemonių dėl Covid-19 

užtikrinimas, dokumentacijos pildymo klausimai ir kitos.  

Taipogi išanalizuotos ugdymo proceso tobulinimo, vaikų emocinės savijautos, nuotolinio 

ugdymo užtikrinimo, programos atnaujinimo, aktyvios mokyklos statuso siekimo, lauko aplinkos 

puoselėjimo klausimais.  Pranešimus skaitė ir ugdomąją veiklą vedė auklėtojos pagal numatytą planą.  

 Atlikti ir pristatyti tyrimai „Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir galimybės, integruojant, 

diferencijuojant bei individualizuojant ugdymo turinį“ ir „Lopšelio-darželio ,,Pilaitukas“  vaikų 

savijautos ir jų tėvų pasitenkinimo darželyje teikiamomis paslaugomis kokybė“.  

 Įstaigos bei grupių projektų įgyvendinimas. Bendradarbiavimas su tėvais ir 

socialiniais partneriais. 

 Vaiko sveikata ir saugumas. 

 Vasaris – sveikatingumo mėnuo. 

 Sėkmingai vykdytas įstaigos tęstinis pedagogų dalijimosi gerąja darbo patirtimi 

projektas „Mentorystės ratas“. 

Darželio akcijos, konkursai.  

o 2021 m. sausio mėnesį buvo organizuojama Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų virtuali nuotraukų paroda „Keturi metų laikai – tai keturi Lietuvos veidai“.  

o Gegužės-birželio mėnesį buvo organizuotas Vilniaus lopšelių-darželių „Pilaitukas“ ir 

„Gilužis“ bendruomenių kūrybinių darbų projektas, skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti ,,Skrisk, 

vaikystės paukšte“.  

o Spalio mėnesį organizuota bendruomenės narių kūrybinė paroda „Vabzdžių gamyba  iš 

antrinių žaliavų“. 

o Apie įstaigos organizuojamą „Obuolių dienos“ akciją yra parengta el. knyga:  

https://online.fliphtml5.com/sflke/xetn/?fbclid=IwAR1T0joo7XUzN8Ch1hsFucTbCLEgkzslEttdSN

Alzg3ntlhkuIkb33eCPsw#p=1 

o 2021 m. gruodžio mėnesį darželyje, I. Kanto al. 7A buvo organizuojama paroda 

„Šviečiančių angelų miestas“, kurioje dalyvavo 88 šeimos. Filiale, esančiame adresu Įsruties g. 27-

101 buvo organizuojama paroda „Netradicinių kalėdinių eglučių miestas“.  

 

https://online.fliphtml5.com/sflke/xetn/?fbclid=IwAR1T0joo7XUzN8Ch1hsFucTbCLEgkzslEttdSNAlzg3ntlhkuIkb33eCPsw#p=1
https://online.fliphtml5.com/sflke/xetn/?fbclid=IwAR1T0joo7XUzN8Ch1hsFucTbCLEgkzslEttdSNAlzg3ntlhkuIkb33eCPsw#p=1
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 Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą aplinkosauginį 

švietimo projektą, darželyje buvo įkurtos naujos edukacinės erdvės. Darželio kieme atsirado 

pakeliamoji ergo lysvė, kurioje buvo auginami prieskoniniai augalai, šalia jos buvo įkurtas vabalų 

viešbutis. Taip mažieji darželio ugdytiniai džiaugiasi, galėdami žaisti smagius lauko žaidimus: 

„Šaškių turnyras“ bei „Vabalai ir kiti bestuburiai“. Pažintį su neparastu vabalu pasauliu vaikai tęsia 

prie edukacinio -mokomojo stendo „Vabalai“.  

 Vykdant aplinkosauginį švietimo projektą buvo organizuotas respublikinis edukacinis 

projektas „Vabzdžių gamyba  iš antrinių žaliavų“. Parengtas įstaigų, dalyvavusių projekte, sėkmingos 

patirties pavyzdžių praktinis-metodinis elektroninis leidinys „Žaliasis vabalų pasaulis“, nuoroda: 

https://online.fliphtml5.com/sflke/ncze/?1637820179838  

 Spalio 27 d. 10 val. virtualioje  Microsoft Teams platformoje buvo organizuota Vilniaus 

miesto priešmokyklinių grupių vaikų draugiška komandinė viktorina „Ką žinai apie vabzdžius“, 

kurioje dalyvavo 8 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos.  

 Darželio kieme dalinai įkurta lauko muzikinė erdvė, įsigyti muzikos instrumentai: 

„Cavatina Rainbow“ ir „Harmony bells“.  

Parengtos projektų  metinės veiklos knygos: 

 „Sveikatos šaly – pabūkim visi“,  

 „Mano sėkminga patirtis įstaigos tobulėjimui“,  

 „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“.  

Dalijimasis gerąja darbo patirtimi, pedagogų parengti pranešimai:  

 Genially programos galimybės, naudojimo būdai. Pranešėja R. Stankevič  

 Interaktyvios knygos kūrimas. Pranešėjos I. Bogdevič, D. Miklušienė 

 Išorinio ir vidinio komunikavimo sistema „Mūsų darželis“. Pranešėja I. Pupienienė 

 Pranešimas „Fizinį aktyvumą skatinančios veiklos“. Pranešėja kūno kultūros mokytoja L. 

Norvilė. 

 Pranešimas „Ankstyvojo amžiaus vaikų fizinio aktyvumo aspektas“. Pranešėja mokytoja 

M. Lipnevič.  

 Socialinės pedagogės Vigos Brinkutės-Viederės pranešimas „Emocinis saugumas“.  

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.  

4 pedagogai lapkričio mėnesį įgijo vyr. mokytojų kvalifikacines kategorijas: I. Pupienienė. 

R. Oleičenko, J. Stankevičiūtė, I. Višniakova.  

Bendradarbiavimas su Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetu ir Mykolo 

Riomerio universitetu.  

https://online.fliphtml5.com/sflke/ncze/?1637820179838
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Darželyje 10 studentų atliko mokomąją pedagogo ir 1 studentas  mokomąją logopedo 

praktiką. 

Atnaujinti darželio dokumentai:  

*Patvirtintas atnaujintas Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas.  

*Atnaujintos žmogiškųjų išteklių kompetencijos moksleivių asmens duomenų užtikrinimui. 

Darželio specialistas dalyvavo seminare „Asmens duomenų tvarkymo iššūkiai švietimo sektoriuje: 

kaip užtikrinti BDAR atitiktį, tvarkant moksleivių asmens duomenis. Pasidalinta įgytomis žiniomis su 

personalu.  

*Atnaujinta visuomenės sveikatos priežiūros ir ugdytinių sveikatos duomenų tvarkymo 

lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ tvarka.  

*Patvirtintas ir įgyvendinamas Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ mokinių, sergančių 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas.   

*Papildyta kompiuterių bazė, dabar iš viso darželyje naudojami 37 kompiuteriai, nupirktas ir 

eksploatuojamas interaktyvus išmanusis ekranas, iš viso darželyje naudojami 2 interaktyvūs išmanieji 

ekranai. 

DIDŽIAUSIOS PROBLEMOS 2021 MOKSLO METAIS 

 

1. Psichologo, galinčio dirbtis su rusiškai ir lenkiškai kalbančiais vaikais, stoka.   

2. Specialisto, tokio kaip specialusis pedagogas, stoka.   

3. Mokytojų asistentų, kurie priklauso vaikams pagal PPT tarnybos pažymas, stoka.  

4. Perspektyviniuose grupės veiklos ir savaitiniuose planuose nesistemingai matomas vaikų 

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

veiklą remiasi vaikų vertinimu.  

5. Pedagogai, planuodami veiklą, dažnai pamiršta gabius vaikus, nenumato jiems tinkamų 

veiklų.  

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

siūlymus. 

7. Negalėjimas bendrauti su tėvais tiesioginiu būdu, grįžtamojo ryšio trūkumas.   
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1 Priedas 

GRUPIŲ PROJEKTAI 2021 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 

2021 m.   

Eil. 

Nr. 

Tema, veiklos turinys 

 

Data Atsakingi asmenys 

 

 

 

1.  

 

 

Vadovo veiklos ataskaitos pristatymas.  

2020 m. finansinė ataskaita ir lėšų panaudojimo 

perspektyvinio plano tvirtinimas 2021 m.   

Metinio veiklos plano 2021 m. tvirtinimas.  

Pedagogų atestacinės programos 2021-2023 metams 

tvirtinimas.  

 

 

 

2021 m. 

sausis  

Direktorė  

Rasita Gylienė, 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė; 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui Lilija 

Dževeckaja,  

Irma Pupienienė,  

IT specialistė  

Gidita Lebeckaitė 

2.  Pritarimas vadovo veiklos ataskaitai.  2021 m. 

vasaris  

Direktorė  

Rasita Gylienė, 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė; 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui Lilija 

Dževeckaja,  

Irma Pupienienė 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Metinės veiklos programos I pusmečio tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimas, pasiektų  rezultatų aptarimas.  

Įstaigos veiklos krypčių 2021 m. II pusmečiui numatymas.   

Įstaigoje įgyvendintų darželio bei grupių projektų 

refleksija.  

Nuotolinio darbo rezultatų aptarimas.  

Ugdymo kokybės gerinimo priemonių numatymas. 

Ugdymo(si) aplinkos sąlygų gerinimas, higienos normų ir 

darbų saugos reikalavimų vykdymas, užtikrinant COVID-

19 situacijos valdymą įstaigoje. 

 

 

2021 m. 

gegužė 

Direktorė  

Rasita Gylienė, 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė; 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui Lilija 

Dževeckaja,  

Irma Pupienienė 
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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 

 

 

 

1.  

 

Vadovo veiklos ataskaitos pristatymas.  

2020 m. finansinė ataskaita ir lėšų panaudojimo 

perspektyvinio plano tvirtinimas 2021 m.   

Metinio veiklos plano 2021 m. tvirtinimas.  

Kūrybinių darbo grupių, komisijų, formavimas ir 

tvirtinimas. 

Pedagogų atestacinės programos 2021-2023 metams 

tvirtinimas.  

 

2021 m. 

sausio 

mėn.   

Direktorė 

Rasita Gylienė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui  

Lilija Dževeckaja, 

Irma Pupienienė  

 

 

 

2. 

Grupių ugdomosios veiklos ir vaikų pasiekimų analizė.  

2021m. I pusmečio įstaigos veiklos apžvalga. 

Pedagogų veiklos įsivertinimas. Grupėse įvykdytų 

projektų pristatymas ir apibendrinimas.  

Nuotolinio darbo rezultatų aptarimas.  

Veiklos gairių II pusmečiui numatymas.  

 

2021 m. 

birželio 

mėn.    

 

Direktorė 

Rasita Gylienė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui  

Lilija Dževeckaja, 

Irma Pupienienė  

 

3.  

1. 

Įstaigos veiklos organizavimas 2021 m. II pusmetį.  

Kūrybinių darbo grupių, komisijų, formavimas ir 

tvirtinimas. 

Įstaigos, grupių projektų tvirtinimas.  

Darželio veiklos prioritetų numatymas.  

Tėvų susirinkimų organizavimas.  

  

 

 2021 m. 

rugsėjis  

Direktorė 

Rasita Gylienė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui  

Lilija Dževeckaja, 

Irma Pupienienė  

 

 

Eil. nr. Data Tikslas  

1. 2021 m. 

sausis  

Įstaigos pedagogų perspektyvinės atestacijos programos 2021-2023 m. 

sudarymas. 

2.  2021 m. 

spalis 

Siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos pedagogų veiklos 

svarstymas, rekomendacijos.  

Dokumentų, reikalingų atestacijos komisijos posėdžiui, ruošimas.  

Prašymų, pateiktų atestacijos komisijai, nagrinėjimas. 

 

3.  2021 m. 

lapkritis   

Pedagogų J. Stankevičiūtės,  R. Oleičenko, I. Pupienienės, I. Višniakovos  

atestacija.  

Pedagogai sieks vyr. mokytojos 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.  2021 m. 

sausis 

VGK metinio veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas. Metinio 2021 m. 

veiklos plano tvirtinimas.  

VGK sudėties atnaujinimas. VGK komisijos darbo reglamento 

atnaujinimas.  

Švietimo pagalbos specialistų, dirbančių įstaigoje, II pusmečio veiklos 

ataskaita.  

Įstaigos specialiųjų poreikių vaikų raidos aptarimas, pagalbos teikimo 

numatymas.  

 

2.  2021 m. 

sausis 

Vilniaus miesto įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, kuravimo tvarkos pristatymas.  

Individualaus pagalbos vaikui plano aptarimas.  

 

3.  2021 m. 

vasaris 

(2 

posėdžiai) 

Ugdytinės, lankančios „Meškiukų“ grupę atvejo aptarimas. 

4.  2021 m. 

balandis 

Individualaus pagalbos plano vaikui (IPP) aptarimas. 

 

5. 2021 m. 

gegužė 

 

VGK tarpinės veiklos ataskaitos pristatymas.  

Švietimo pagalbos specialistų, dirbančių įstaigoje, I pusmečio veiklos 

ataskaita.  

 

6. 2021 m. 

rugsėjis 

 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos aptarimas. 

Sudėtingų atvejų, susijusių su vaikų patiriamais ugdymosi sunkumais, 

aptarimas. 

Vaikų, turinčių fonologinių bei fonetinių sutrikimų, sąrašo tvirtinimas.   

Įstaigos specialiųjų poreikių vaikų raidos aptarimas, pagalbos teikimo 

numatymas.  

Pagalbos specialiųjų poreikių vaikų šeimoms numatymas. 

 

7.  2021 

spalis 

(3 

posėdžiai) 

Ugdytinio, lankančio „Boružėlių“ grupę atvejo aptarimas.  

„Bitučių“ grupės situacijos aptarimas.  

8.  2021 m. 

lapkritis 

(2 

posėdžiai) 

„Bitučių“ grupės situacijos aptarimas. 


