
Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis”  

2016 – 2017 m. Veiklos ataskaita 

 

I. ĮSTAIGOS  VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

2016-2017 metais lopšelio – darželio „Gintarėlis“ bendruomenė įgyvendino veiklos programoje 

numatytus tikslus ir uždavinius, dirbdama pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą 2016 

m., jos priedą „Meninė kūrybinė vaikų raiška“ 2013 m., „Zipio draugų“ programą, atnaujintą 

bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą 2014 m., jos priedus „O-pa-pa“. Integruotos 

programos „Sveikatos takeliu“. 2014-2018 m.m. ir gamtosauginių mokyklų programa. 

2017 metais lopšelyje – darželyje įvyko vadovų kaita: nuo gegužės 2 d. direktorė nebedirba. 

Laikinai jos pareigas eina direktorės pavaduotoja ugdymui Saulė Sadauskienė. 

2016-2017 metais vaikus ugdė ir globojo lopšelio – darželio darbuotojai (žr. lentelėje). 

 

Visas (pedagoginis ir nepedagoginis)   

personalas: 46 darbuotojas 

Darbuotojų 

skaičius 

1. Pedagoginis personalas 
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 21 

Meninio ugdymo pedagogas 1 

Logopedas 
1 

2. Nepedagoginis personalas 
Auklėtojų padėjėjai 9 

Sveikatos ir socialinės pagalbos 

darbuotojai  1 + 1 

3. Vadovai ir kiti administracijos 

darbuotojai 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovai 3 

Kiti administracijos darbuotojai 2 

4.Techninis personalas 11 

 

2016 metais iki rugsėjo 1 d. lopšelio – darželio 10 grupių (2 ankstyvojo ugdymo, 6 ikimokyklinio ir 

2 priešmokyklinio ugdymo grupės) lankė 184 vaikų. Nuo 2017 m. sausio mėnuo - 181 vaikai.   

Priešmokyklinukai sėkmingai įsisavino priešmokyklinio ugdymo programą, pasiekė brandą ir 2016 

m. rugsėjo 1 d. išvyko į įvairias miesto mokyklas.  

                 Kvalifikuota logopedo pagalba buvo teikiama 49 vaikams su kalbos, kalbėjimo ir 

komunikaciniais sutrikimais. 5 vaikai su fonetiniais sutrikimais, 25 vaikų su fonologiniais 

sutrikimais, 16 vaikai – su kalbos neišsivystymu, 22 vaikai su neurologiniais sutrikimais. Mokslo 

metų pabaigoje, įvertinus vaikų kalbos pasiekimus, gauti tokie duomenys: 15 vaikų – sutrikimas 



pašalintas; 31 vaikams – sutrikimas iš dalies pašalintas; 3 vaikams – sutrikimas nepašalintas. 34 – 

iems vaikams 2017/2018 metais bus toliau tęsiama logopedinė pagalba.  

                2013 m. kovo mėnesį darželio patalpose įkurta meno studija, kurioje nuo 2013 m. rugsėjo 

1 dienos iki dabar vaikus ugdo dailės specialistas.  

                Tenkinant tėvų poreikius, 2016-2017 m. lopšelyje – darželyje veikė nemokami muzikos ir 

dainavimo būreliai, taisyklingos laikysenos, krepšinio būreliai, mokomi choreografijos ir futbolo 

 užsiėmimai.  

                Lopšelio – darželio ugdytiniai 2016-2017 metais buvo aktyvūs miesto ir šalies renginių 

dalyviai, organizuoti įvairūs netradiciniai renginiai, išvykos, šventės, vakaronės, įgyvendinti 

projektai, bendradarbiauta su socialiniais partneriais. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su 

Mažeikių urėdijos girininku Pauliu Gedrimu, Mažeikių Carito bendruomene, bendradarbiaujama su 

globojamomis šeimynomis „Ąžuoliukas“, „Žemyna“. 2016-2017 m.m. pakeista įstaigos tarybos 

narių sudėtis. Keitėsi įstaigos tarybos pirmininkė. Ja tapo auklėtoja  Regina Mažirimienė.  Aktyviai 

dirbo lopšelio – darželio savivalda: vyko mokytojų tarybos, lopšelio – darželio tarybos, metodinės 

grupės, specialiojo ugdymo komisijos, atestacinės komisijos posėdžiai, kūrybinių darbo grupių 

susirinkimai.              

Direktorės 2017 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VĮ-58 „Dėl darbo grupės sudarymo“ 

sudaryta darbo grupė rengti strateginį įstaigos planą 2017 – 2019 m.m. 2017  05 11 d. direktoriaus 

įsakymu V1-62 strateginis planas 2017 – 2019 metams patvirtintas, remiantis įstaigos tarybos 2017 

04 20 d. pritarimu, Mažeikių švietimo skyriaus vedėjo A. Stonkaus 2017 05 22 d. įsakymo Nr. ŠV1-

71  pritarimu.  2017 04 18 d. Mažeikių l/d „Gintarėlis“ direktoriaus įsakymu Nr. V1-51 patvirtintas, 

suderintas su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skyriaus vedėju parengtas 2017 -ųjų 

metų veiklos planas, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti, parengti 2017 m. 

įstaigos nuostatai. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pedagogų kvalifikacijos kėlimui. 2016 metais, 

gruodžio mėnesį kvalifikacines kategorijas – auklėtojo eksperto ir auklėtojo metodininko įgijo dvi 

pedagogės. Auklėtojo eksperto – Jolanta Gražienė, auklėtojo metodininko – Jūratė Gintalienė.  2017 

m. gegužės mėnesį organizuota rajoninė vaikų ir pedagogų konferencija „Augame su pasaka“. 

               Iš „Mokinio krepšelio“ lėšų 2016-2017metais įsigyta sporto inventoriaus, meninėmis 

priemonėmis papildyta dailės studija, nupirkti 4 kompiuteriai, 1 šviesos lenta, 1 šviesos stalas 

logopedės kabinetui literatūros, žaislų, 2 medinės virtuvėlės. 

                2016-2017 metais įstaiga naudojasi sukurtu elektroniniu paštu 

gintarelispedagogas@gmail.com, kurioje pateikiama visa svarbiausia ir reikalinga informacija. 

 

II. ĮSTAIGOS  VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA  

 

2016-2017 metais įstaigos veiklai didžiausią įtaką turėję išoriniai veiksniai: socialiniai veiksniai – 

didžiausi rizikos veiksniai, įtakojantys ugdymą. Nors šiuo metu vaikų skaičius įstaigoje stabilus, 

ateityje vaikų skaičius gali mažėti dėl emigracijos.  

Įstaigai skirtų asignavimų nepakanka einamajam pastato ir patalpų remontui (įstaigai – virš 30 

metų). 

Vidiniai veiksniai: nuo 2016 m. darželio darbuotojai naudojasi mokytojų, vaikų, tėvų kambariu, 

atidaryta mažoji bibliotekėlė. Atnaujinta likusioji dalis langų, remontuota darželio valgyklėlė, 



darželio vestibiulis, grupių langai uždengti žaliuzėmis. Tenkinant tėvų poreikius, organizuojami 

nemokami papildomo ugdymo būreliai: dainavimo, muzikos, taisyklingos laikysenos, krepšinio. 

      Vidiniai ir išoriniai veiksniai netrukdė siekti 2016-2017 metų tikslo – ekonominių gyvenimo 

sąlygų kaitoje telkti bendruomenę visapusiškam sveiko ir saugaus vaiko ugdymui, gamtosauginei 

 ekologinei plėtrai, meniniam ugdymui, vaiko socializacijai visuomenėje, žmogiškųjų vertybių 

puoselėjimui, paramos šeimai teikimui.  Lopšelis – darželis aktyviai pasirašė laikiną savanorystės 

bendradarbiavimo sutartį. Visi veiklos programoje užsibrėžti uždaviniai įgyvendinti: buvo tęsiamas 

sveikatos ugdymo programos įgyvendinimas kasdieninėje veikloje, įtraukiant tėvus į praktinę 

veiklą, dalyvaujant Mažeikių visuomenės sveikatos priežiūros specialistei, teikiama nenutrūkstama 

parama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; organizuota ugdomoji veikla orientuota į 

vaiką, mokantis integruotis visuomenėje, ugdant vaikų  meniškumą, pilietiškumą, ekologijos 

pradmenis; paįvairintos bendradarbiavimo su mokyklomis formos, siekiant ugdymo tęstinumo, 

perimamumo. Aktyviai veikė darželio vaikų taryba. Pasiekti 2016-2017 metais planuoti rezultatai, 

kurių svarbiausi: 

 visa bendruomenė buvo įtraukta į sportinę veiklą, glaudžiai bendradarbiauta su šeima; 

 įstaiga visuomeniška, savo meninę kultūrinę veiklą plėtojanti mieste, rajone, respublikoje;  

 gamtosauginis – ekologinis ugdymas; 

 puoselėjamos bendruomenės tradicijos, ugdoma vaikų meninė kultūra; 

 tinkamas vaikų paruošimas mokyklai; 

 vyko nuoseklus pedagogų bendradarbiavimas, teikiant kompleksinę pagalbą vaikui; 

 vaikų saugios ir sveikos gyvensenos ugdymas. 

Siekta strateginių veiklos prioritetų – nuolatinės įstaigos valdymo kaitos, į vaiką orientuoto ugdymo 

organizavimo, efektyvios organizacijos kūrimo. 

 

III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

Veiklos tikslų įgyvendinimas. 

2016-2017 metais buvome išsikėlę vieną pagrindinį tikslą – kryptinga, į kiekvieną vaiką orientuota 

ugdymo kokybė, vaikų pasiekimų gerinimas, dirbant pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo(si) 

programą, individuali veikla, parama ir pagalba specialiųjų poreikių vaikams, bendradarbiaujant 

pedagogams, šeimai ir specialistams, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, 

gamtosauginių mokyklų programų dermė. Jo siekėme tokiais uždaviniais: 

 Tęsti sveikatos ugdymo programos įgyvendinimą, ekologinės kultūros diegimą kasdieninėje 

veikloje, įtraukiant tėvus į praktinę veiklą.  

 Tęsti meninės kūrybinės kompetencijos plėtrą. 

 Organizuoti ugdomąją veiklą, orientuotą į vaiką, įgyvendinant atnaujintą ikimokyklinio 

ugdymo(si) programą 2016, ypatingą dėmesį skiriant vaiko vertinimui.  

 Plėtoti švietimo pagalbos vaikui tiekimą. 

 Įvairinti bendradarbiavimo su šeima, socialiniais partneriais, kitomis institucijomis formas, 

siekiant ugdymo tęstinumo, perimamumo.  

2016-2017 metų tikslu ir uždaviniais įgyvendinome įstaigos 2016-2017 metų strateginius tikslus: 

nuolat atsinaujinti visose ugdymo (si) srityse, saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, 

gilinti sveikos gyvensenos, ekologijos vertybines nuostatas, plėtoti aplinkas, užtikrinančias fiziškai 



ir psichologiškai saugias ugdymo(si) sąlygas, racionaliai panaudoti įstaigos veiklos finansavimo 

išteklius, skatinti bendruomenės sutelktumą, stiprinti savivaldos struktūrą. 

 

VAIKŲ SKAIČIUS  

Lentelėje pateiktas vaikų skaičius 2016 m. sausio 1 d. ir 2017 m. sausio1 d. pagal amžių. 

 Iš viso 

2016 

2017 

Iš viso vaikų 

  

 

2 metų 21 26 

3 metų 34 29 

4 metų 32 43 

5 metų 45 37 

6 metų 35 43 

 

Kitas labai svarbus efekto kriterijus 2015-2016 m.m. ir 2016-2017 m.m. – vaikų lankomumas. 

Diagramoje pateiktos vaikų lankytos ir praleistos dienos per du metus. 

 

 

 
 

 

 



Ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizavo, kvalifikuotą pagalbą teikė aukštos 

kvalifikacijos pedagogų komanda. Lentelėje pateikta informacija apie pedagoginių darbuotojų 

išsilavinimą ir pedagoginio darbo stažą 2016-2017 metais.  

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IŠSILAVINIMAS IR PEDAGOGINIO DARBO STAŽAS 

2016-2017 M. 
 

 

Iš viso 

darbuo

tojų 

įgytas išsilavinimas pedagoginio darbo 

stažas 

aukšt

asis 

iš jų 

ikimoky

klinio 

ugdymo 

specialy

bės 

aukštes

nysis 

iš jų 

ikimoky

klinio 

ugdymo 

specialy

bės 

vidur

inis 

iki 

4 

me

tų 

nu

o 4 

iki 

10 

me

tų 

nu

o 

10 

iki 

15 

me

tų 

15 ir 

daug

iau 

metų 

Pedagogin

ių 

darbuotoj

ų, iš viso 

23 12 10 11 11 - 2 2 1 18 

iš jų: 

          

direktoriu

s 
1 1 1 - - - - - - 1 

direktoria

us 

pavaduoto

jas 

ugdymui 

1 1 1 - - - - - - 1 

auklėtojas 
16 7 7 9 9 - 2 1 

 
11 

priešmoky

klinio 

ugdymo 

pedagogas 

3 1 3 2 2 - 1 - - 2 

meninio 

ugdymo 

pedagogas 

1 1 1 - - - - - - 1 

logopedas 
1 1        1

 1 - - - - 
 

1 - 

Turintieji kvalifikacinę kategoriją: vyresnysis auklėtojas ____7__ auklėtojas metodininkas 

___8______. 



Įstaigos 2016-2017 metais vykdytos programos, projektai, kita veikla 

 

Priešmokyklinio amžiaus grupėje Smalsučiai vykdė „Zipio draugų“ programą. 

Organizuotos atviros veiklos įstaigoje (kolegėms, vadovams).  Vykdyta veiklų refleksija.  Vykdytas 

logopedės Sonatos Jankauskienės ilgalaikis prevencinis kalbos projektas 2-ojo jaunesniojo amžiaus 

grupėse „Miklūs piršteliai, judrus liežuvėlis – graži vaiko kalba“. Vykdytas projektas 1-ojo 

jaunesniojo amžiaus grupėse „Aš pirštukų daug turiu, didesnių ir mažesnių“, „Kiškučių“ grupės 

sveikatingumo projektas „Kiškiai judrūs ir linksmi, nes mankštinasi visi“. „Voveryčių“ grupės 

projektas „Voverytės  kviečia į smagurių kavinę“. 

Konferencijos, pranešimai.  Metodinės dienos Seinuose, Punske „Bendruomenės 

tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas.“ Auklėtojos J. Gražienės pranešimas.  Erikos 

Matutienės pranešimas tarptautinėje gamtosauginių mokyklų konferencijoje Kėdainiuose: „Popierių 

rink, medį brangink”. Vaikų konferencija l.-d. „Bitutė“: „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Erikos 

Matutienės pranešimas Laižuvos bendruomenei – „Gražiausias žiedas Lietuvai“ – lankstuko 

pristatymas. Jolantos Gražienės, Erikos Matutienės pranešimas PU metodiniame ratelyje 

„Gražiausias žiedas Lietuvai“. Auklėtojos J. Gražienės pranešimai rajono, respublikos pedagogams 

apie pasakas vaiko gyvenime. 

2016 metais dalyvavome Akmenės darželyje Gintarėlių sambūryje. Auklėtoja Jolanta 

Gražienė skaitė pranešimą. 2017 metais Klaipėdoje dalyvavome respublikos ikimokyklinių įstaigų 

„Gintarėliai” sambūryje. Pranešimą skaitė Donata Liauksminaitė. 

Vykdyti susirinkimai: „Įstaigos grupių tėvams“. Visuotiniai susirinkimai adaptacinių 

grupių būsimų priešmokyklinukų tėvų susirinkimai. Tikslas – stiprinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą vaikų ugdymo srityje. „Atvirų durų dienos dailės studijoje“. Tikslas – 

supažindinti su šioje patalpoje vykstančiu ugdomuoju kūrybiniu procesu, plėsti bendravimą ir 

bendradarbiavimą.  Susitikimai su tėvais, kurių vaikams teikiama logopedinė pagalba. Tikslas – 

teikti nenutrūkstamą paramą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.  Pasiektas 

rezultatas – tėvai geriau susipažino su ikimokyklinės įstaigos veikla, teikiamomis paslaugomis, 

kokybiškesnis ugdymas. 

Sveikatos ugdymo renginiai, projektai: Vaikų fizinio parengtumo nustatymas rudenį ir 

pavasarį. Europos judrioji savaitė. Masinė ryto mankšta ir bėgimas. Respublikinė akcija „Diena be 

automobilio“. Straipsnis tėvams Judėjimas – sveikata ir džiaugsmas. Akcija „Apibėk darželį“, 

„Voveryčių kavinė“, „Saugumo savaitė“, „Saugus kelyje“. Konferencija Klaipėdoje „Šiuolaikinė 

kūno kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje – laikmečio iššūkiai“. Paruoštas stendinis pranešimas 

„Netradiciniai sportiniai renginiai, diegiant kalbos, muzikos, dailės, vaidybos elementus“. Sportinė 

literatūrinė pramoga „Spalvų vakarėlis“. Respublikinė teorinė praktinė konferencija Kaune „Kūno 

kultūra ikimokykliniame amžiuje“. Pramoga „Nuotykiai miške“. Sniego pleneras „Sniego karalystė 

– 2017“. Pramoga „Taip sportuodavo mūsų senoliai“. Moterų futbolo diena. Pasaulinė vandens 

diena. Lietuvos mažųjų žaidynės. Mažojo krepšinio varžybos. Masinis bėgimas – 2017. Lietuvos 

mažųjų žaidynės, 2 turas. Futbolo festivalis.  Tikslas – vaikų sveikos, saugios gyvensenos ugdymas.  

Pasiektas rezultatas – sveikesni vaikai, netradicinis ugdymas. Organizatoriai „Sveikuoliuko“ 

komanda. 

Video filmai. „Kuria vaikai“. Direktorės padėkos vakarui kurtas filmas „Prisiminimui apie darželį“. 

 



Rašyti straipsniai apie renginius vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje, kurta teksto 

medžiaga televizijai Roventa (auklėtojos: A. Buivydienė, B. Antanavičienė, J. Gintalienė, 

V.Mačiukienė, R. Drungilienė). 

„Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos dienos paminėjimas“. Tikslas – ugdyti vaikų 

toleranciją kitam ir kitokiam šalia esančiam. Vyko įvairūs savaitės dienų renginiai. Pasiektas 

rezultatas – vaikų tolerancija ir draugystė su kitokiu šalia esančiu vaiku, šiltas žodis, ištiesta rankutė 

grupės draugui. 

Apskritojo stalo diskusija, priešmokyklinių grupių pedagogų valandėlė 

„Priešmokyklinio ugdymo organizavimas“. 

Akcijos „Pasaulinė gyvūnų globos diena“, „Baltasis badas miško žvėreliams“. Tikslas 

– ugdyti meilę ir pagarbą gamtai, padėti gyvūnams. Pasiektas rezultatas – vaikų nuolatinis rūpestis 

paukšteliais, skatinimas dalintis nors ir vienu trupinėliu. „Mes rūšiuojam“. Tikslas – skatinti vaikus, 

tėvus, visą bendruomenę įsitraukti į visuotinę elektronikos rūšiavimo akciją, mokyti atrinkti, 

rūšiuoti, ir suvokti viso to prasmę ir svarbą. Akcija „Ištiesiu pagalbos ranką keturkojams“, „Medžio 

puošimo šventė“. Mandalos kūrimas. Žaliosios vėliavos įteikimo šventė Leckavoje, Dainų slėnyje. 

Tikslas – saugi ir švari aplinka. „Sausio 13 – tos dienos paminėjimas“. Tikslas – įtraukti 

bendruomenę į respublikinę žuvusiųjų už Lietuvos laisvę žmonių pagerbimo akciją, ugdyti meilę ir 

pagarbą Lietuvai, jos laisvei. Pasiektas rezultatas – pagarbos, atjautos, pasididžiavimo jausmas. 

Akcija „Apkabinkime žemę“ Tikslas - Gerumo akcijos likimo nuskriaustiems žmonėms Mažeikių 

Carite. Bendradarbiavimas su Ąžuoliuko, Žemynos šeimomis. Tikslas – ugdyti meilę, pagarbą, 

atjautą likimo nuskriaustiems žmonėms. Pasiektas rezultatas – pagalba, bendradarbiavimas, patirtis. 

„Akcija beglobiams gyvūnams“. Tikslas – ugdyti meilę beglobiams gyvūnams, skatinti jais rūpintis. 

Pasiektas rezultatas – numegzti, pasiūti drabužėliai, kimėliai, žaislai, nupirktas maistas. Visa tai 

padovanota gyvūnų globos draugijai. Akcija „Vanduo – gyvybės ir sveikatos šaltinis“, akcija 

Skruzdėlytės Dytės ir jos draugų naujienos“. Bendruomenės talka „Darom“. Padėkos vakaras 

direktorei. Ikimokyklinių įstaigų sambūris Balsių stovykloje. Šventinis renginys, skirtas Vasario 16-

tai paminėti. Tikslas – vaikų pilietiškumo ugdymas. Pasiektas rezultatas – džiugios vaikų emocijos, 

galimybė parodyti, ko vaikai išmoko, kaip myli savo kraštą. Žibintų šventė – advento laikotarpio 

prasmė. Kalėdinis renginys Tirkšlių pušyne. Advento vainiko pynimas. Atsisveikinimas su eglute. 

Trys karaliai. Užgavėnės.  

Konkursai. Meninio ugdymo pedagogės ir jos ugdytinių dalyvavimas įvairiuose 

rajono, respublikos koncertuose, konkursuose. Tikslas – meninės kompetencijos ugdymas, 

kūrybinių galių plėtojimas, talento atskleidimas.  Pasiektas rezultatas – Lietuvos vaikų ir moksleivių 

lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ 2017“ vietiniame ture ugdytinis Dovydas 

Gražys atrinktas į regioninį turą. Mažeikių rajono dainų, muzikos ir šokių festivalis „Būk matomas 

– 2017“. Solistų Dovydo Gražio ir Vaivos Kasčiūnaitės pasirodymas. VIII-jame Žemaitijos krašto 

vaikų ir moksleivių dainų festivalio konkurse „Skambioji daina 2017“ Plungėje, solistė Vaiva 

Kasčiūnaitė laimėjo 2 vietą, solistas Dovydas Gražys laimėjo diplomanto vardą. Lietuvos vaikų ir 

moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis – 2017“ Žemaitijos regioninis turas 

Telšiuose solistas Dovydas Gražys atrinktas į respublikinį turą. Lietuvos vaikų ir moksleivių 

liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2017“ respublikinis turas Kaune. Mažeikių 

rajono „Mažųjų Talentų šou 2017“ konkursas – koncertas Solistai Dovydas Gražys ir Vaiva 

Kasčiūnaitė. 



Dainuojančių pedagogų festivalis „Dainų pynė 2017“ Kalnėnų pagrindinėje mokykloje. 

„Gintarėlio“ vokalinio ansamblio pasirodymas. Tikslas: savęs pasitikėjimas, talento atskleidimas, 

emocinis džiaugsmas, bendradarbiavimas.  

Paraiška projektas „Meno terapija vaikams.  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogių ir jų ugdytinių partnerystė su l.-d. „Žilvitis“, 

„Buratinas“ priešmokyklinių grupių pedagogais ir ugdytiniais.  Tikslas – bendradarbiavimo 

perimamumas ir tęstinumas. Pasiektas rezultatas – nauja patirtis ir žinios, socialinės kompetencijos 

formavimas. 

Muzikos mokyklos edukacinė valandėlė vaikams, Kalnėnų pagrindinės mokyklos pradinukų 

spektaklėliai vaikams. 

Tėvų susirinkimai: visuotinis būsimų priešmokyklinių grupių tėvų susirinkimas su 

būsimosiomis priešmokyklinių grupių auklėtojomis „Priešmokyklinuko diena darželyje.“ Visuotinis 

susirinkimas adaptacinių grupių tėvams. Tėvai susitinka su adaptacinių grupių auklėtojomis. 

Pasiektas rezultatas – tėvai informuoti apie vaikų paruošimą mokyklai, sėkmingą adaptaciją, visą 

įstaigos veiklą. 

Vaikų darbų ir kitos parodos: Rudens puokštė bate, kalėdinių atvirukų paroda, 

akmenėlis turi širdį.  Vyresniosios grupės, priešmokyklinės grupės vaikų, tėvų, pedagogų paroda 

eko konkursas „Kita forma“. Tolerancijos paukštis darželio valgykloje. Tikslas – vaikų, pedagogų 

kūrybinių galių plėtojimas, bendradarbiavimas su šeima. Pasiektas rezultatas – kūrybos džiaugsmas, 

talento atskleidimas. 

Priešmokyklinių grupių vakaronės, grupių renginiai „Taip sportuodavo mūsų senoliai“, „Krepšinio 

varžybos“, Graži ta mūsų žemė“, sportinė muzikinė pramoga „Spalvų vakarėlis“. Muzikinė 

edukacinė valandėlė „Svečiuose pas katinėlį“. Liaudiška vakaronė „Rudens vakarėlį“. Muzikinė 

literatūrinė pramoga „Lapė žuvį kepa“. Popietė „Mūs piršteliai šoka, šoka“. Sportinė muzikinė 

pramoga „Kiškių sportinė gegužinė“.  Tikslas – ugdymo tęstinumas ir perimamumas. Pasiektas 

rezultatas – džiugios vaikų emocijos, pabuvimas kartu su šeima, lietuvių tradicijų, papročių, 

kultūros paveldo puoselėjimas. 

Išvykos. Gudručių grupės išvyka į muziejų „Kada nebuvo elektros“. Priešmokyklinukų išvyka į 

Klaipėdos delfinariumą. Pedagogų išvyka į Urvikių edukacinę valandėlę „Duonos kelias“.  

          Visos 2016-2017 metų veiklos programoje numatytos priemonės įvykdytos, pasiekti numatyti 

rezultatai: tėvai aktyviai dalyvavo įstaigos organizuojamuose renginiuose (įgytas žinias galės taikyti 

šeimoje, kartu su vaikais tęsti sveikatinimo – sportinę veiklą); netradicinėse veiklose; (tėvai vaidino, 

inscenizavo pasaką). Vaikų socialiniai, sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžiai buvo ugdomi 

įvairiose veiklose, projektuose, jų pažanga akivaizdi. Tinkamai vaikai paruošti mokyklai: visi vaikai 

padarė pažangą ir galėjo eiti į pirmą klasę. Buvo teikiama kompleksinė pagalba vaikams, turintiems 

kalbos ir komunikavimo problemų. Įvairių renginių metu tėvai geriau susipažino su lopšelio – 

darželio teikiamomis paslaugomis, stebėjo vaikus neformalioje aplinkoje. Apie vaikų parengimą 

mokyklai informuoti tėvai, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo perimamumas ir tęstinumas, 

organizuotas vaikų tautiškumo, pilietiškumo, kūrybiškumo ugdymas. 

         Tėvų informavimui 2016-2017 metams buvo skirtas ypatingas dėmesys. Lopšelio – darželio 

internetinėje svetainėje pateikiama aktuali tėvams informacija apie renginius, svarbiausius veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, talpinamos renginių nuotraukos, kita svarbi informacija. Tėvai 

gali susisiekti ir pareikšti savo nuomonę visais jiems rūpimais klausimais. 

 



IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS 

 KRYPTYS 

             Įstaiga, įvertinusi 2016-2017 metais įgyvendintus tikslus ir uždavinius ir pasiektus 

rezultatus, 2017-2018 metams numato tokius tikslus:  

 Sąlygų sveiko ir saugaus piliečio ugdymui, aplinkosauginių vertybių formavimuisi kūrimas, 

meninių gebėjimų ugdymui. 

 Papildomų ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra, atsižvelgiant į šeimų poreikius. 

 Į vaiką orientuotas ugdymas, ugdymo kokybės gerinimas.  

 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybės ir sąlygų gerinimas.  

 Aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos, kultūros, darbuotojų komandos formavimas ir 

įstaigos veiklos įsivertinimo sistemos tobulinimas. 

             Prioritetiniai darbai – įstaigos bendruomenės sveikatinimo ir saugumo programos plėtra 

tautinės kultūros, pamatinių žmogiškųjų vertybių skatinimas; vaiko pažangos vertinimo sistemos 

tobulinimas, dailės studijos patalpų erdvių plėtra, atsižvelgiant į vaikų poreikius, tėvų konsultacinio 

centro plėtra darželio bibliotekos kabinete, įstaigos bendruomenės veiklos tobulinimas ugdant 

specialiųjų poreikių turinčius vaikus; logopedės darbo perimamumas ir tęstinumas grupėse, 

namuose ugdant kalbos ir komunikavimo sutrikimų turinčius vaikus; siekti, kad šiuolaikinės 

technologijos taptų efektyvia priemone ugdymo(si) procese; darbo sąlygų gerinimas, motyvavimo 

sistemos kūrimas; įstaigos veiklos įsivertinimo sistemos tobulinimas. 

          Numatomi pokyčiai – lopšelis-darželis „Gintarėlis“ - visuotinės kokybės siekianti ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, puoselėjanti ir ugdanti pradinius vaiko 

gebėjimus, gyvenimui būtinas kompetencijas, tautos vertybes, kokybiška ugdomąja veikla 

prisidedanti prie doros, saugios, sveikos miesto socialinės aplinkos kūrimo. Įsivertinta ugdymo 

kokybe rūpinsis kvalifikuoti, aukštos motyvacijos darbuotojai ir vadovai. Įstaigoje veiks meno 

studija, kurioje bus ugdomi kūrybiniai vaikų poreikiai, bus ieškoma vaikų, turinčių dainavimo, 

vaidybos, kitų kūrybinių gebėjimų, talentų.  Organizuojami įvairūs papildomo ugdymo užsiėmimai, 

visapusiškai tenkinami tėvų poreikiai. Įgyvendinama sveiko maisto (pieno, šviežių sulčių) 

programa. Didžiausias lūkestis – renovuota įstaiga, patraukli mikrorajono šeimoms, norinti ir galinti 

konkuruoti su kitomis mikrorajono ikimokyklinėmis įstaigomis.    


