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2017-2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

2017-2018 metais lopšelio – darželio „Gintarėlis“ bendruomenė įgyvendino veiklos programoje numatytus tikslus ir

uždavinius,

dirbdama pagal  ikimokyklinio ugdymo

programą 2016 m. ,  jos priedą „Meninė kūrybinė vaikų raiška“ 2013 m., Zipio programą ,   bendrąją

priešmokyklinio ugdymo programą 2014 m., jos priedus „O-pa-pa“. Integruotos programos „Sveikatos takeliu“ 

2014-2018 m.m. ir gamtosauginių mokyklų programa.

Nuo 2017 m. gegužės 2 d.  laikinai  direktoriaus pareigas  

eina direktorės pavaduotoja ugdymui Saulė Sadauskienė

2017-2018 metais vaikus ugdė ir globojo  lopšelio – darželio darbuotojai (žr. lentelėje).

Visas (pedagoginis ir nepedagoginis)   

personalas: 45 darbuotojas

Darbuotojų 

skaičius

1. Pedagoginis personalas

Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai 19

Meninio ugdymo pedagogas 1

Logopedas 1

2. Nepedagoginis personalas

Auklėtojų padėjėjai 10

Sveikatos ir socialinės pagalbos darbuotojai 1 

3. Vadovai ir kiti administracijos darbuotojai

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovai 1

Kiti administracijos darbuotojai 3

4.Techninis personalas 9



2017 metais iki rugsėjo 1 d. lopšelio – darželio 10 grupių (2 ankstyvojo ugdymo, 6  ikimokyklinio ir 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės) lankė 181  vaikų. Nuo 2018 m. sausio mėnuo - 178  vaikai.   Priešmokyklinukai 

sėkmingai įsisavino priešmokyklinio ugdymo programą, pasiekė brandą ir 2017 m. rugsėjo 1 d. išvyko į įvairias 

miesto mokyklas. 

2018 m. sausio mėnesio gauta papildoma 0,5 logopedo pareigybė.  Kvalifikuota logopedo pagalba 

buvo teikiama 67   vaikams su kalbos, kalbėjimo ir komunikaciniais sutrikimais.5 vaikai-su fonetiniais sutrikimais, 

28 vaikų su fonologiniais sutrikimais,31 vaikai 

– su kalbos neišsivystymu, 1 vaikas – su sklandaus kalėjimo sutrikimu. Mokslo metų pabaigoje, įvertinus vaikų 

kalbos pasiekimus, gauti tokie duomenys: 16 vaikų – sutrikimas pašalintas; 48 vaikams –

sutrikimas iš dalies pašalintas; 3 vaikams – sutrikimas nepašalintas, 1-dėl lankomumo, 2 – išvyko gyventi į kitą 

šalį. 56 – iems  vaikams 2018/2019 metais bus tęsiama toliau logopedinė pagalba. 

Sėkmingai dailės patalpoje vaikus ugdė dailės specialistas. 

Nuo 2017 metų  tenkinant tėvų  poreikius, 2017-2018 m. lopšelyje – darželyje veikė nemokami muzikos 

ir dainavimo būreliai, taisyklingos laikysenos,  meno terapijos užsiėmimai. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos neliko 

mokamų futbolo ir choreografijos būrelių. 

Lopšelio – darželio ugdytiniai 2017-2018 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 Kroatijos respublikos 

ikimokykline įstaiga „Sodas“,  Mažeikių politechnikos bendruomenės  Carito organizacija, kur globojami vaikai su 

specialiaisiais poreikiais, su Laižuvos kultūros centru, Laižuvos  bendruomene. Bendradarbiaujama su 

globojamomis šeimynomis „Ąžuoliukas“, „Žemyna“, Lietuvos ikimokyklinėmis įstaigomis „Gintarėliai“.

2017-2018 m.m.  keitėsi įstaigos tarybos narių sudėtis, įtraukiant į savivaldą naujus tėvų atstovus.  2017 m. 

išrinkta darbo taryba.  Aktyviai dirbo lopšelio – darželio

savivalda: vyko mokytojų tarybos, lopšelio – darželio tarybos, metodinės grupės, specialiojo ugdymo 

komisijos, atestacinės komisijos posėdžiai, kūrybinių darbo grupių susirinkimai, bendruomenės susirinkimai, 

apvalaus stalo diskusijos.             

2017  04  30 d. d. Mažeikių l/d „Gintarėlis“ direktoriaus  įsakymu Nr. V1-60 parengtas ir  patvirtintas, suderintas 

su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skyriaus vedėju ,  2018 ųjų metų veiklos planas, parengta ir 

Mažeikių rajono Savivaldybei pristatyta Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ 2017 – ųjų metų veiklos 

vykdymo ataskaita, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2018 03 30 Nr. V1-36

Nuo 2018 m. sausio 8 d., įstaigoje atliekamas planinis vidaus auditas, kurio apimtis – personalo valdymo 

vertinimas, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo vertinimas, vidaus kontrolės vertinimas. Nuo 2018 m. 

sausio 4 d., atliekamas Mažeikių rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnybos įstaigos finansinis auditas.



Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pedagogų kvalifikacijos kėlimui. 2017 metais gauti prašymai kelti kvalifikacijos 

kategorijas iš šių auklėtojų: Simonos Gedminės, Esmeraldos Butaitės, Dainoros Ružauskienės. Kvalifikaciją gruodžio mėnesį  

ginsis auklėtoja Esmeralda Butaitė, siekdama įgyti vyr. auklėtojo kvalifikaciją. 

Viso 2017-2018 m.m. kvalifikacijai skirtų lėšų – 400 eurų. Darbuotojai kvalifikaciją tobulino iš krepšelio lėšų, iš asmeninių lėšų.

Pedagogai, visi darbuotojai nuolat mokosi, tobulina savo kompetencijas, vadovaujasi mokymosi visą gyvenimą nuostatomis:

Seminarai:

Stresas, kaip jį valdyti, įveikti. Streso ugdymo įdiegimas. Gamtosauginių mokyklų programos integracija ugdymo procese. 

Pilietiškumo, tautinės kultūros, bendruomeniškumo samprata, jų įgyvendinimas. Ugdymosi lauke teorinės ir praktinės galimybės.

Vaikystė be tamsių karalysčių. Kaip išlaisvinti savo ir vaikų talentus. Tarptautinis renginys „taikos šokis žemei“. Priešmokyklinis 

ugdymas. Kūrybinės idėjos pedagogams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Vaikų ir jaunimo atliekamos populiariosios 

vokalinės muzikos pasirinkimas. Pedagoginės įžvalgos, rekomendacijos. Muzikinio ugdymo naujovės ir patirtys. Šventės 

darželyje. Kokios jos yra ir turėtų būti. Metodinė – praktinė konferencija Lietuvių kalbos garbinga praeitis ir gyva dabartis. 

Muzikinių intervalų žaidimai dainuojant, klausant ir vizualinis jų pateikimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame 

ugdyme. Dainavimas ansamblyje. Ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė diskusija „Adaptacijos 

sunkumai ir įveikimo būdai. Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje. Kokybiškas 

ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas. Pozityvių santykių kultūra, komunikacija ir geroji motyvacija. Mikroklimato įtaka darbuotojo 

saviraiškai. Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas. Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis.

Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas. 

Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas apie naująjį LR darbo kodeksą.

Netradicinių metodų ir būdų taikymas vaiko kalbos ugdymuisi ikimokykliniame amžiuje.

Alternatyvių metodų taikymas stimuliuojant vaiko kalbos vystymąsi.

Darželyje organizuota respublikinė konferencija „Meno terapijos taikymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidime“. 

Regioninėje konferencijoje pranešimą „Šimtmečio vaikai“ parengė ir pristatė auklėtojos Donata Liauksminaitė ir Ieva Erlickienė. 

Respublikinėje konferencijoje  „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“ Šiauliuose pranešimą skaitė auklėtojos Esmeralda Butaitė ir

Erika Matutienė.

Pedagogai dalyvavo kitų ikimokyklinių įstaigų rengtose konferencijoje, projektuose, rajono ikimokyklinių įstaigų metodinių būrelių 

pasitarimuose, dalijosi patirtimi su kolegomis. Auklėtoja Sonata Kairienė organizavo atvirą veiklą mažesnę patirtį turintiems

pedagogams.Auklėtoja Milda Mockuvienė kompetenciją tobulino lankydamasi internetinėje erdvėje, klausydamasi pedagogų, 

psichologų paskaitų, seminarų.

2017-2018 metais įstaiga naudojasi sukurtu elektroniniu paštu gintarelispedagogas@gmail.com, naujai sukurtu 

socialiniu tinklu Facebook, kuriuose  pateikiama visa svarbiausia ir reikalinga informacija.

Apvalaus stalo diskusijoje, 5 ženklai, padėsiantys atpažinti gerą darželį , dalytasi gerąja darbo patirtimi, susitarimu, ką 

reikėtų daryti geriau, kad darželyje  vaikams, darbuotojams būtų gera. 

mailto:gintarelispedagogas@gmail.com


II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
2017-2018 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, žmonių nedarbo.

Įstaiga daliai vidaus patalpų finansavimą  gauna iš savivaldybės  lėšų, modernizavimo projektų  atskiroms patalpoms remontuoti, 

tačiau vis dar nepakanka 

Įstaigai skirtų asignavimų  einamajam pastato ir patalpų remontui (įstaigai – virš 35 metai). (2019 m. pristatyta  investicinio 

projekto paraiška Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijai dėl lėšų skyrimo pastato renovacijai). 

Vidiniai veiksniai:

Nuo 2016  m.  darželio darbuotojai  naudojasi mokytojų, vaikų, tėvų kambariu, atidaryta mažoji bibliotekėlė. Atnaujintos 

jaunesniųjų grupių prausyklos, mediena iškaltos laiptinės, atnaujintos priešmokyklinių grupių patalpos, baldai nupirkti 

priešmokyklinėms grupėms, jaunesniojo amžiaus grupėms, įrengtos buitinės spintos jaunesniųjų grupių miegamuosiuose, įvestas 

internetinis ryšys visose patalpose, nupirkta techninė įranga dailės studijoje, muzikos salėje, visi specialistai aprūpinti 

kompiuterine įranga, nupirkta nauja skalbimo mašina, purkštuvas žolei, pakeista pasenusi, susidėvėjusi geriamo vandens ir 

nuotekų šalinimo įranga, nupirkti gesintuvai, švytintys ženklai, žibintai,  dviem grupėm nupirkta patalynė, rankšluosčiai , atskiroms 

grupėms nupirkta žaislų, grupės pilnai aprūpintos asmens higienos priemonėmis, kanceliarinėmis priemonėmis, virtuvė aprūpinta

maisto gaminimo įrankiais, iš savivaldybės gamtosaugos skyriaus gautos lėšos, už kurias nupirkti 4 suolai, sutvarkytas 

apželdinimas, bus perkami augalai, pakeistas šilumokaitis.

Vidiniai ir išoriniai veiksniai netrukdė siekti 2017-2018 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. Plėtojant žmogiškuosius išteklius,  skatinant jaunų žmonių pritraukimą į darbo rinką, lopšelis – darželis  pasirašė laikiną 

savanorystės  bendradarbiavimo sutartį, priimant savanoriauti  jauną  merginą. Spalio mėnesį bus pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Kroatijos respublikos ikimokykline įstaiga. 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, dietistei,  teikiama 

nenutrūkstama parama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; organizuota ugdomoji veikla orientuota į vaiką, mokantis 

integruotis

visuomenėje, ugdant vaikų  meniškumą, ieškant muzikai gabių vaikų, talentų, ieškant gražiai piešiančių vaikų, ugdant 

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

perimamumo. Aktyviai veikė darželio savivalda, įstaigos taryba, tėvų taryba, vaikų taryba, koordinuojama auklėtojos Esmeraldos 

Butaitės, darbo grupės, metodinės grupės.

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

organizacijos kūrimo.



2017-2018 m.m. veiklos plano tikslas: atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, pažangiausias mokslo ir visuomenės 

raidos tendencijas, bei vadovaujantis sveikatos saugojimo, kūrybiškumo nuostatomis, ugdyti aktyvų, savimi ir savo 

gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, rengti jį sėkmingam mokymuisi mokykloje, gyvenimui.

2017-2018 m.m. veiklos uždaviniai:

- Gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę;

- Įgyvenditni ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas;

- Stiprinti pedagogų poreikį mokytis, kelti kvalifikaciją ir telktis į besimokančią organizaciją;

- Gerinti ugdymo(si) sąlygas, kuriant saugią, jaukią įstaigos aplinką, atnaujinant ugdymo(si) priemonėmis.

- Orientuoti ugdymą į saugumo, ekologijos, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo idėjų sklaidą;

- Racionaliai ir efektyviai panaudoti įstaigos lėšas.

Visa bendruomenė susitelkusi bendram tikslui, misijos įgyvendinimui – užtikrinti kokybišką vaiko ugdymąsi, 

įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, siekiama dermės tarp ugdymo programų, į ugdymo 

procesą integruojama gamtosauginių mokyklų programa, sveikatos ugdymo programa, meninės kūrybinės raiškos 

programa, Zipio darugų programa, O pa-pa priedas, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinė programa.

Pedagogams skiepijama mokymosi visą gyvenimą nuostata, nes šiandien, vakar įgyta kompetencija nebeatitinka 

nūdienos reikalavimų, bendradarbiavimo, dalijimosi gerąja patirtimi nuostata. Nuolat gerinamos darbuotojų darbo 

sąlygos, aprūpinant kabinetus, grupes, kitas darbo vietas IKT, kitomis techninėmis priemonėmis, nuolat atnaujinamos, 

kuriamos ugdymuisi palankios edukacinės aplinkos, tam, kad vaikai ugdytųsi savo poreikius, jaustųsi saugūs. Vaikai 

ruošiami gyvenimui, orientuojantis į sveikos gyvensenos, ekologijos, kūrybiškumo apraiškas.

Puoselėjamos bendruomenės tradicijos.



III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Veiklos tikslų įgyvendinimas

2017-2018 metų prioritetinės sritys: į vaiką orientuotas ugdymas, vertinimu ir įsivertinimu grįsta 

ugdymo kokybės kultūra, saugus, sveikas, žaidžiantis ir kūrybiškas vaikas, visapusiškos paramos ir pagalbos 

vaikui ir šeimai teikimas, ori, atsakinga, atvira ir besimokanti bendruomenė. Jo siekėme tokiais uždaviniais: 

remiantis vaikų poreikiais tikslingai optimizuoti ugdymo turinį, nukreiptą į vaikų pasiekimų pažangą, stebėti ir 

vertinti vaiko ugdymo(si) procesą, pasiekimų  rezultatą, laiduoti ugdymo tęstinumą, ugdyti vaikų iniciatyvą būti 

aktyviais darželio bendruomenės nariais, orientuoti ugdymą i vaikų saugumą, aktyvumą, sveikos gyvensenos 

nuostatas, sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko kūrybiškumui, saviraiškai atsiskleisti, skatinti vaiko vaizduotę, 

plėtoti vaiko spontanišką žaidimą, ugdyti vaikų ekologiškumą, nustatyti ugdytinių specialiuosius poreikius ir 

juos pagal galimybes tenkinti, bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, PPT, ir kitais socialiniais 

partneriais, parengti vaiko gerovės komisijos planavimo dokumentus, teikti netradicinę pagalbą specialiųjų 

poreikių vaikams, bendradarbiauti pedagogams su kitais specialistais atliekant specialiųjų poreikių vaiko 

pasiekimų vertinimą, informuoti tėvus apie specialiųjų poreikių vaiko pasiekimų vertinimą, stiprinti įstaigos 

savivaldos organų funkcionavimą, skatinti tėvų aktyvų dalyvavimą ugdomajame procese, skatinti pedagogų 

profesinę kompetenciją, gerosios patirties sklaidą, 

2016-2017 metų  tikslu ir uždaviniais įgyvendinome įstaigos 2017-2019 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 2017 m. sausio 1 d. ir 2018 m. sausio 1 d. pagal amžių.

Iš viso

2017

2018

Iš viso vaikų

2 metų
33 34

3 metų
35 39

4 metų
34 36

5 metų
43 31

6 metų
36 38



Kitas labai svarbus efekto kriterijus 2015-2016m.m. ir 

2016-2017 m.m. , 2017-2018 m.m. – vaikų lankomumas. 

Diagramoje pateiktos vaikų lankytos ir praleistos dienos per du 

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

kvalifikacijos 

pedagogų

komanda. 2017 m. įvyko didesnė personalo kaita. Lentelėje pateikta informacija apie pedagoginių 

darbuotojų išsilavinimą ir pedagoginio darbo stažą

2017-2018 metais. 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IŠSILAVINIMAS IR PEDAGOGINIO DARBO STAŽAS 2017-2018 M.

Iš viso 

darbuoto

jų

įgytas išsilavinimas pedagoginio darbo stažas

aukštasis iš jų 

ikimokyklin

io ugdymo 

specialybės

aukštesnysis iš jų 

ikimokyklin

io ugdymo 

specialybės

vidurini

s

iki 4 

metų

nuo 4 iki 10 

metų

nuo 10 

iki 15 

metų

15 ir 

daugiau 

metų

Pedagoginių darbuotojų, iš viso

21 10 10 11 11 - 4 2 1 14

iš jų:

direktorius - - - - - - - - - -

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 1 1 - - - - - - 1

auklėtojas

16 7 7 9 9 - 2 1 11

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3 2 3 1 1 - 2 - 1 -

meninio ugdymo pedagogas 1 1 1 - - - - - - 1

logopedas

1

1        1

1 - - - - 1 -

Turintieji kvalifikacinę kategoriją: vyresnysis auklėtojas ____8__ auklėtojas metodininkas ___7______.



Įstaigos 2017-2018 metais vykdytos programos, projektai, kita veikla

Priešmokyklinio amžiaus grupėje Smalsučiai vykdė Zipio programą. 

Organizuota atvira veikla įstaigoje ( jauniems pedagogams ,kolegėms, vadovams).  Veiklą 

organizavo auklėtoja Sonata Kairienė. Pristatytos skaidrės bendruomenei  apie vykdytą projektą 

„Linksmosios keverzonės“ – auklėtoja Sonata Kairienė.  Rodyta atvira veikla dailės studijoje „Buratino“ 

darželio  priešmokyklinio amžiaus vaikams - auklėtoja Esmeralda Butaitė. Atviras dailės terapijos 

užsiėmimas globojamoms „Ąžuoliuko“ ir „Žemynos“ šeimynoms – auklėtoja Esmeralda Butaitė.  

Bendruomenės susirinkimui dailės terapijos elementus pristatė Esmeralda Butaite.  Atvira dailės 

terapijos veikla „Giliuko“  darželio ugdytiniams – auklėtoja Esmeralda Butaitė.   Vykdyti tėvų susirinkimai 

dailės studijoje. Vykdyta  veiklų refleksija.  Vykdytas logopedės Sonatos Jankauskienės ilgalaikis 

prevencinis kalbos projektas 2-ojo jaunesniojo amžiaus grupėse „Miklūs piršteliai, judrus liežuvėlis –

graži vaiko kalba“. Vykdyti projektai: 1-ojo jaunesniojo amžiaus grupėse  „Batukų kelionė“,  „Kiškučių“  

ir „Ežiukų“ grupių , auklėtojos Esmeraldos Butaitės  projektas „Linksmosios keverzonės“,  auklėtojos 

Esmeraldos Butaitės ir  viduriniųjų grupių  projektas„Velykiniai žaidimai vaikams, margučių ridenimo 

turnyras“,  „Voveriukų“ grupes ir muzikos vadovės projektas  „Bitute, pilkoji, iš kur medų nešioji“, 

„Nykštukų“ grupės  ir muzikos vadovės Romos Skirmiontienės projektas „Lobio ieškotojai“,.

Auklėtojos Erikos Matutienės  ir Esmeraldos Butaitės  inicijuotas ir organizuotas  projektas 

„Pasakos Lietuvai“,  šios pedagogės dalyvavo respublikiniame projekte  meditacijoje „Tyla žemei“. 

Muzikos mokytoja Roma Skirmontienė, auklėtoja Esmeralda Butaitė dalyvavo respublikiniame 

kūrybiniame projektie 100 meninių darbelių „Tau, gimta šalele“,  muziko mokytoja dalyvavo 

respublikiniame projekte „Dainuoju Lietuvai“,  auklėtoja Esmeralda Butaitė organizavo projektą „Rudens 

spalvų žaismas“ vyresniosiose grupėse, taip pat projektą su PU grupės vaikais ‚Žiemos raštai kitaip“, 

auklėtojos Erika Matutienė, Esmeralda Butaitė, muzikos mokytoja Roma Skirmontienė dalyvavo 

respublikiniame interaktyvaus pilietiškumo projekte ‚, „Kaip surasti Lietuvą – 2018?“

Auklėtoja Dainora Ružauskienė rengė  gamtosauginį  Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą  

ekologinį projektą „Grupė lauke – atvira ugdymosi aplinka“.

. 



Konferencijos, pranešimai.  Auklėtojų Ievos Erlickienės r Donatos Liauksminaitės skaitytas pranešimas 

respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Mažų vaikų ugdymas. Šimtmečio vaikai“.  

Auklėtojos Erika Matutienė ir Esmeralda Butaitė skaitė pranešimą  respublikinėje – praktinėje 

konferencijoje Šiauliuose „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“. Auklėtoja Esmeralda rodė praktinį  

dailės terapijos užsiėmimą  - pranešimą respublikinėje  įstaigos respublikinėje konferencijoje „Meno 

terapijos taikymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidime“

Vykdyti susirinkimai : „Įstaigos grupių tėvams“. Visuotiniai susirinkimai adaptacinių grupių tėvams dėl mokslo metų 

pradžios, jaunesniųjų grupių susirinkimas dėl prausyklų remonto,  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.

Aktyvi vaikų taryba ir jos koordinatorė  Esmeralda Butaitė.

Sveikino pedagogus tarptautinės mokytojo dienos proga, lankė  darbuotojus , sveikino su Velykomis, du kartus lankėsi 

Mažeikių viešojoje bibliotekoje, dalyvaudami akcijose susitikimuose su Metų knygos vaikams autorėmis „Laimė yra 

lapė“, Ramūno Karbauskio  knygų pristatyme.

Bendruomenės parodos:                                                                „Kibirkštėlės“ ansamblis:

Mandalos;

Adventiniai vainikai;                                                                             Koncertas Laižuvos kultūros centre, Lietuvos šimt-

Lapas lapui nelygus;

Mano augintinis;                                                                                  mečiui paminėti.;

Mano mamytė;

Transporto priemonės iš antrinių žaliavų;                                            Koncertas Padėkos vakare.

Rudens gėrybių paroda;

Mus apglėbė balto angelo sparnai;

Mes mylime Lietuvą;

Respublikinė paroda Atvirukas Lietuvai;

Gyvūnas;

Piešiu Lietuvą.



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

savaitė „Augame saugūs“. „ Sveikatos savaitė: Mano draugas česnakas“.  Respublikinė akcija  Diena be 

automobilio“.Tarptautinė kamuolio diena „.Festivalis „Mes sportuojame nuo mažens“. Respublikinis projektas „Mažųjų 

žaidynės“. Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“. Respublikinis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“. Sportinė –

muzikinė pramoga  „Taip sportuodavo mūsų senoliai“. Viktorina Augu saugus“. Žiemos olimpiados apžvalga, video 

filmas, sporto festivalis „mes sportuojame nuo mažens“, moterų futbolo diena.

Meninio ugdymo renginiai, projektai: padėkos vakaras, adventinis vakaras, susitikimas su vienuole iš Panevėžio, 

Gintarėlio Šimtmečio televizija,  vaikų ansamblio koncertas tėvelių susirinkimui, (Roma Skirmontienė),  gerumo akcija 

specialiųjų poreikių  vaikams iš Mažeikių politechnikos mokyklos,  koncertas neįgaliesiems, socialiai remtiniems 

globotiniams, adventinė popietė šventinis renginys Ąžuoliuko ir Žemynos šeimynoms, Vaikų Sveikinimo koncertas 

įstaigoje organizuotoje respublikinėje  konferencijoje „Meno terapijos galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidime“, 

(Roma Skirmontienė) , Mokytojo dienos paminėjimas (vaikų taryba, E. Butaitė),rajoninis renginys kultūros rūmuose 

„Avangardinės mados šou – 2018“ (auklėtoja E. Butaitė, E. Matutienė) respublikinis projektas „Tyla žemei“ (E. 

Matutienė, E. Butaitė), renginys „Sudie, Kalėdų eglute“.

Video filmai,  straipsniai.

Rašyti straipsniai apie renginius vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje, kurta teksto medžiaga televizijai Roventa.

(auklėtojos E. Butaitė Santarvės internetiniame puslapyje straipsnis  „Meno terapija – būdas geriau pažinti vaikus, ir 

straipsnis „Susitikimo tikslas – pabendrauti ir pasidalyti šiluma“. Straipsnis Santarvės internetiniui puslapiui „Transporto 

priemonės iš antrinių žaliavų“ (auklėtojos Irena Zonienė, Virginija Mačiukienė).



„Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos dienos paminėjimas“ „Atmintis gyva, nes liudija“ 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, pagarbos, 

atjautos jausmas Lietuvai, įtraukiant bendruomenę į respublikinę

Apskritojo stalo diskusija: Penki ženklai, padėsiantys atpažinti gerą darželį, bendruomenės diskusija dailės 

studijoje „Pokyčiai mūsų darželyje“ Tikslas: įstaigos vizijos įgyvendinimas, atvirumas pokyčiams, įstaigos 

vertybių puoselėjimas, atvirumas, bendravimas.

Akcijos. Akcija beglobiams gyvūnams.  Respublikinė akcija - mano trispalvis papuošalas. Pasodinsiu margaspalvę 

gėlytę. Diena be automobilio. Mandalos kūrimas. Žaliosios vėliavos įteikimo šventė  Mažeikių Pavasario 

pagrindinėje mokykloje – įstaiga apdovanota žaliąja vėliava ir sertifikatu. Pyragų diena. Sausio 13 – tos 

paminėjimas. Globojame paukštelius. Knygų Kalėdos. Pirmadienį į darželį – su popieriaus kraitele. Aš įkėliau 

inkilėkį. Padovanokime knygą. Labdaros akcija globojamoms šeimynoms.  Akcijų tikslas – saugi ir švari aplinka, 

meilė ir pagarba Lietuvai, pagarbos, atjautos jausmas, gerumas, padedant likimo nuskriaustiems žmonėms, 

gyvūnams, bendrystės ir bendradarbiavimo jausmas, talentų atskleidimas.

Talkos: Pavasarinė bendruomenės talka „Darom“. Rudens talka „Rudeninių lapų šlamesy“.

Tradicinės darželio šventės:  Atsisveikinimo su vasara  renginys , Užgavėnės, pasakų kūrimas Lietuvos šimtmečiui, 

vaikų gynimo dienos šventė, grupių Kalėdų šventės, šventinis rytmetys „Adventas – rimties ir susikaupimo metas“, 

Velykų šventės pramogos, atsisveikinimo su eglute šventės, trijų karalių kelionė. 

Bendruomenės išvykos: Pedagogų išvyka į Platelius, „Smalsučių“ grupės išvyka į Žvėrinčių, „Nykštukų“ grupės išvyka 

į Urvikius į Duonos kelią, „Gudručių“ grupės išvyka į Žvėrinčių, šios grupės Kalėdų šventė  Urvikuose, žemės 

dienai paminėti „Gudručių“ grupės vaikai, auklėtojos, Esmeralda Butaitė vyko į  Mažeikių miesto gatves, dovanojo 

praeiviams sveikinimus.

Pedagogės lankėsi Kauno ikimokyklinėse įstaigose,  susipažino su  lauko ir vidaus erdvėmis, a(uklėtojos Donata 

Liauksminaitė, Simona Gedminė),  dalyvavo konferencijose Šiauliuose,( Esmeralda Butaitė, Erika Matutienė, 

Regina Mažirimienė) Renavo dvare, (auklėtojos Erika Matutienė, Esmeralda Butaitė, Donata Liauksminaitė, Ieva 

Erlickienė), konferencijoje Vilniuje (auklėtojos Donata Ružauskienė, Ieva Erlickienė), Panevėžyje metodinėje 

konferencijoje (muzikos mokytoja Roma Skirmontienė), Klaipėdoje forume „Šventės darželyje: kokios jos turi būti? 

(muzikos mokytoja Roma Skirmontienė). 



Konkursai. Meninio ugdymo pedagogės ir jos ugdytinių dalyvavimas įvairiuose rajono , respublikos koncertuose, 

konkursuose. „ Tikslas – meninės kompetencijos ugdymas, kūrybinių galių plėtojimas, talento atskleidimas.  Pasiektas 

rezultatas – dainuojančių vaikų festivalis“ Muzika žiedų ir vėjo“ – 2018,  Rajoninis „Dainų dainelės – 2018“ konkursas, 

muzikos ir šokio festivalis „Būk matomas – 2018“, koncertas Mažeikių politechnikos mokykloje Paskutinio skambučio 

šventėje.  Solistas – Dovydas Gražys. . 

“Gintarėlio“ vaikų  ansamblio paruošimas  padėkos vakaro koncertui, priešmokyklinių grupių tėvų susirinkimui, konferencijos 

įstaigoje svečiams. Muzikos mokytoja Roma Skirmontienė   Tikslas:   savęs pasitikėjimas, talento atskleidimas, emocinis 

džiaugsmas, bendradarbiavimas. 

Auklėtoja Esmeralda Butaitė  su vaikais dalyvavo respublikiniame „Pasitikime vasarą aktyviai“ UAB, PZU, Lietuvos 

gyvybės draudimo organizuojamajame konkurse.

Bendradarbiavimas:

Bendrystė su Kroatijos darželiu „Sodas“ (spalio mėnesį 2018 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis). Forumai, 

dalyvavimas renginyje Lietuvos šimtmečiui paminėti, bendra Transporto priemonių iš antrinių žaliavų“ paroda, 

dalyvavimas įstaigoje vykstančioje respublikinėje konferencijoje, meno terapijos užsiėmime.

Mažeikių politechnikos mokykloje solisto Dovydo Gražio pasveikinimas Paskutinio skambučio šventėje.

Bendradarbiavimas su „Ąžuoliuko“, „Žemynos“ šeimynomis – kalėdinis koncertas, dovanos įstaigos salėje, dailės 

studijoje.

„Giliuko“ darželio dalyvavimas įstaigos dailės terapijos užsiėmime .

Priešmokyklinės grupės „Smalsučiai“ dalyvavimas šventiniame renginyje, konkurse   „Pabudinkime žemę“ darželyje 

„pasaka“.

Dailės terapijos užsiėmimai  specialių jų poreikių vaikams iš Mažeikių politechnikos mokyklos.

Viktorina darželyje „Buratino“ darželio vaikams  ekologijos įgūdžiams ugdyti. 

Priešmokyklinukų  dalyvavimas „Buratino“ darželio  organizuotoje Mažųjų olimpiadoje Sodų mokykloje.

Edukacinės valandėlės Mažeikių gaisrinėje, policijoje.

Edukacinės valandėlės Mažeikių viešojoje bibliotekoje, muziejuje.

Susitikimai su Mažeikių muzikos mokykla.

Bendradarbiavimas su Mažeikių Kalnėnų  pagrindine mokykla, Ventos progimnazija.

Atvažiuojantys koncertai, spektakliai.

Bendradarbiavimas  skleidžiant gerąją patirtį, dalijantis idėjomis, talkinimas viena kitai tarp mūsų įstaigos pedagogų, 

darbuotojų.

Bendradarbiavimas su Lietuvos ikimokyklinėmis įstaigomis „Gintarėliai“

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

kompetencijos formavimas.

Muzikos mokyklos edukacinė valandėlė vaikams, Kalnėnų pagrindinės mokyklos pradinukų spektakliai vaikams. 

Mažeikių kalnėnų pagrindinės mokyklos mokinių ekskursija po mūsų darželį. Pažintis  su darželiu, dirbančiais 

darbuotojais, pedagogo specialybe.



Pedagogės atskleidžia savo talentus, puošia grupių, salių erdves, įstaigos koridorius, tambūrus, ruošia informacinius 

stendus. Puoselėja lauko erdves. Kiti specialistai (muzikos mokytoja, dailės mokytoja, logopedė) prisideda prie grupių 

projektų, renginių, persirengia įvairiems vaidmenims, personažams,  vyksta talkininkavimas, bendradarbiavimas, 

susitarimas.

Pedagogai kuria priemones. Parengtos didaktinės priemonės:

Megztos lėlytės, spalvoti rutuliukai, riešutų kevalų maišeliai, žaidimai Diena ir naktis, Metų laikai, Kada taip būna, 

žaidimai, skirti matematikai, žaidimai gimtajai kalbai, vaisiai ir daržovės, kūrybiniai žaidimai, raidės ir skaičiai, didaktinis

žaidimas Surask skaičių pagal paveikslėlį, žaidimai skiemenų rašymui, 3 žaidimai sudėties atimties mokymuisi, 

priemonės skaičiavimui, raidžių abėcėlė, spalvoti kibirėliai matematikai, spalvoti maišeliai su pistacijomis, , priemonės 

skaičiavimui, raidžių trafaretai, , skaičių trafaretai, lėlės teatrui, karūnėlių gamyba, surask raidę, didžiosios ir mažosios

raidės, sudėties ir atimties veiksmai, skaičių ratas, kas tinka?, marmuravimo technika, štampavimo priemonės, 

didžiosios, mažosios raidės, spalvų ratas, terapiniai emociukai, smėlio, ryžių dažymas, pistacijų maišeliai, spalvota virvė 

ritmo pajautimui, grupės susitarimai, orų kalendorius, geometrinės figūros, priemonės spalvų pažinimui, kortelės daiktų 

rūšiavimui, priemonės emocijų atpažinimui, priemonės spalvų pažinimui, , skaičių kortelės, megzti drabužiai lėlei, 

didaktinės priemonės spalvų, formų, dydžių pažinimui.

Pedagogai savo priemones pristatė ir idėjomis dalijosi mokytojų tarybos posėdyje.

Ruošti įvairūs lankstinukai, simboliai, kortelės , rengta informacinė medžiaga, straipsniai tėvams, socialiniams 

partneriams.





Grupių projektai, pramogos:

Jau saulutė šviečia visus pievelėn kviečia – 9 grupė

Šventinis rytmetys Aukso lapai žemę dengia, Bėgimas apie širdį. – 9 grupė

Rudens gėrybių paradas, Muzikinė literatūrinė popietė Svečiuose pas pelėdą – 7 grupė

Velykiniai žaidimai vaikams Margučių ridenimo turnyras. 7+11 grupės.

Muzikinė literatūrinė pramoga „Rudens gėrybių paradas – 7 grupė

Aš, tėtis ir mama – esame šauni šeima – 2 grupė

Sporto šventė – 2+3 grupės

Šventinė popietė Kepa kiškiai pyragus – 5 grupė

Projektas Linksmosios keverzonės – 5+9 grupės

Muzikinė pramoga Dūzgia bitės tarp žiedų – 11 grupė

Dūzgia bitės tarp žiedų – 11 grupė

Velykiniai žaidimai vaikams. Margučių ridenimo turnyras.  - 11+7 grupės

Liaudiška vakaronė Ganau ganau aveles - 8 grupė

Popietė, kartu su tėvais  Gera, šilta ir jauku – 8 grupė

Taip sportuodavo mūsų senoliai – 12 grupė

Sportinė pramoga „Lobio ieškotojai“ – 10 grupė

Edukacinė valandėlė Bitute, pilkoji, iš kur medų nešioji – 6 grupė

Liaudiška vakaronė Šokim, trypkim, linksmi būkim. – 6 grupė

Šie renginiai organizuoti kartu su muzikos mokytoja Roma Skirmontiene, su auklėtoja Esmeralda Butaite.. Logopede 

Sonata Jankauskiene.



Visos 2017-2018 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, meninę veiklą, gamtosauginę veiklą). 

Tėvai buvo įtraukti į renginius, padėjo organizuoti padėkos vakarą, dalyvavo šimtmečio televizijoje, 

padėjo išnešant iš grupių baldus, talkino puoselėjant darželio aplinką. 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. Vykdomas  priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo perimamumas ir tęstinumas, organizuotas vaikų tautiškumo, pilietiškumo, 

kūrybiškumo ugdymas.

Tėvų informavimui 2017 - 2018 metams buvo skirtas ypatingas dėmesys. Lopšelio – darželio 

internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle facebook,  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 2017-2018 metais įgyvendintus tikslus ir uždavinius ir pasiektus rezultatus, 2018-2019 

metams numato tokius tikslus: 

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

ugdymui.

Papildomų ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra, (socialinis darbuotojas, psichologas, auklėtojų padėjėjų 

pareigybės),  atsižvelgiant į įstaigos  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,  plėtratautinės 

kultūros (bendradarbiavimas su Kroatijos respublikos darželiu), 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, vaikų žaidimo kambario įrengimas, pedagogų 

poilsio kambario įrengimas, 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), darbo  

procese (elektroninis planavimas, dienynas),  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.  Įgyvendinamas naujas maitinimo  

organizavimo tvarkos aprašas (2018 -09-01),  siekiant  gerinti vaikų maitinimą, įvairinant  maisto 

produktus ir patiekalus.   Didžiausias lūkestis – renovuota įstaiga, patraukli mikrorajono šeimoms, norinti ir 

galinti konkuruoti su kitomis mikrorajono ikimokyklinėmis įstaigomis.   



Ačiū už dėmesį


