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PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio -darželio „Prie pasakų parko“  

2023 m. sausio 17 d.  įsakymu Nr. V -6 



I. DUOMENYS APIE LOPŠELĮ – DARŽELĮ 

 

1. Misija 

 

                      Veiksmingai planuoti ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas ugdytinis pasiektų geresnių ugdymo(si) 

rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

Tikslingai ir kryptingai formuoti lopšelyje-darželyje vykdomų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų ugdymo turinį; 

Organizuoti veiklą, atitinkančią vaikų poreikius ir galimybes. Skatinti vaikų su kompleksiniais sutrikimais savarankiškumą bei teigiamą 

kalbos raidą. 

2. Lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ struktūra, žinios apie dirbančiuosius. 

Vadovai: 

Pareigos 
Vardas, 

Pavardė 

Turimas išsilavinimas 

 

Kvalifikacinė 

kategorija. 

Pažymėjimo 

išdavimo data 

Stažas 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

Atlieka 

vadybines 

funkcijas 
Pedagoginis Vadybinis 

Direktorė 
Kristina 

Kopanickienė 

Aukštasis, VPU, istorijos bakalauras; VU 

socialinio darbo magistras 
Nėra 13 9 Nėra 

Įstaigos 

veiklos 

vadyba 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Karina 

Zvonkova 

Aukštasis, VIKO ergoterapijos bakalauras, 

MRU pedagoginės profesinės studijos, MRU 

Viešojo administravimo (Švietimo ir mokslo 

politikos ir vadybos) magistras 

Nėra 5 3 Nėra 
Ugdymo 

vadyba 



 

Iš viso dirba: 24 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 1 lietuvių kalbos mokytoja, 1 meninio ugdymo 

mokytoja ir 7 pagalbos mokiniui specialistai: 

 

Bendras dirbančių 

pedagogų skaičius 

Aukštasis 

išsilavinimas 

Aukštesnysis 

išsilavinimas 

Iš jų ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo specialybė 

34 22 12 24 

 

 

Pedagogų kvalifikacija: 

 

Bendras atestuotų 

pedagogų skaičius 

Atestuota pedagogų šiomis kvalifikacinėmis kategorijomis 

Mokytojo Vyr. mokytojo Mokytojo metodininko 
Mokytojo 

eksperto 

31 13 15 3 - 

 

Ugdytiniai: 

● vaikų lopšeliai: 1,5 - 3 metų vaikai; 

● vaikų darželis: 3 - 5 metų vaikai; 

● priešmokyklinio ugdymo grupės: 5 - 6 metų vaikai. 

 

 



Grupių 

skaičius 

Grupės Grupių 

skaičius 

mokslo metų 

pradžioje 

Grupių 

skaičius 

mokslo 

metų 

pabaigoje 

Vaikų 

skaičius 

mokslo 

metų 

pradžioje 

Vaikų 

skaičius 

mokslo 

metų 

pabaigoje 

lopšelio darželio 

12 

3 bendrojo ugdymo lopšelio 

grupės 

(gimtoji kalba: rusų ir lenkų) 

3 ikimokyklinio specialiojo 

ugdymo grupės 

1 mišri specialiojo ugdymo grupės 

1 priešmokyklinės specialiojo 

ugdymo grupės 

3 bendrojo ugdymo grupės 

1 bendrojo ugdymo 

priešmokyklinė grupė 

 

12 12 155 

 

 

145 

 

 

 

3. Lopšelio-darželio funkcijos: 

 

Lopšelis-darželis, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio ugdymo programomis 

bei kitomis darželio parengtomis ir steigėjo patvirtintomis programomis, atlieka šias funkcijas: 

● rengia strateginį veiklos planą ir metinės veiklos planą; 

● vykdo ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės ugdymą; 



● formuoja vaikų ugdymo turinį, atitinkantį pagrindines Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės švietimo 

nuostatas, individualius darželio bendruomenės poreikius; 

● sudaro vaikams higienos, materialines, pedagogines, psichologines ugdymosi sąlygas, skatinančias psichinį, fizinį 

vaiko saugumą ir asmens brandą.  

● sudaro visas sąlygas pilnaverčiam ugdymui (si) vaikams su specialiaisiais poreikiais;  

● suteikia vaikams doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos pagrindus, supažindina su bendrosiomis 

žmogiškosiomis vertybėmis, lavina gebėjimą jomis grįsti savo gyvenimą; 

● taikant skirtingus, į vaiką orientuotus metodus, organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, jiems teikia 

specialiąją pedagoginę pagalbą; 

● sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus; 

● užtikrina sveikatos ir saugos darbe, civilinės ir priešgaisrinės saugos įstatymų reikalavimų vykdymą; 

● nustato darbo organizavimo tvarką, sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui ir jų kvalifikacijos 

tobulinimui; 

● tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas (būrelius, ekskursijas ir kt.) 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

● organizuoja priešmokyklinį ugdymą; 

● organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje; 

● kuria ir turtina ugdymo(si) aplinkas; 

● viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka. 

Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Direktorius skiriamas vadovaujantis LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. Direktoriaus funkcijas reglamentuoja lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ nuostatai bei pareigybės aprašas. 



Lopšelis-darželis turi 5 specialiojo ugdymo grupes, skirtas vaikams su kalbos ir įvairiapusiais raidos sutrikimais ir 7 

bendrojo ugdymo grupes. 

Lopšelį-darželį „Prie pasakų parko“ lanko rusų, lenkų, lietuvių bei kitų tautinių mažumų šeimų vaikai nuo 1,5 iki 6 metų 

amžiaus. Dalis vaikų iš mišrių ir kitakalbių šeimų. Dauguma vaikų auga šeimose, kuriuose yra palanki socialinė aplinka.  

Lopšelis-darželis dirba pagal savo sukurtą programą –„Žingsnis po žingsnio į Pasakų parką“. Ją kūrė bendromis 

pedagogų, specialistų ir tėvų pastangomis, remiantis 2017 m. atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa. 

Įstaigos programoje esminės humanistinės filosofijos idėjos persipina su egzistencialistinės ir fenomenologinės, bei 

rekonstruktyvistinės filosofijos idėjomis, kurios pabrėžia vaiko saviraiškos ir savirealizacijos galimybių svarbą ugdymo procese, skatina 

išryškinti kiekvieno vaiko individualumą, ugdyti sąmoningą ir atsakingą, kritišką ir aktyvią, kūrybišką asmenybę. 

  Su vaikais turinčiais specialiųjų poreikių dirba: logopedai, specialieji pedagogai, psichologas, socialinis pedagogas. 

Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, specialioji logopedinė pagalba, teikiamos vadovaujantis švietimo ir mokslo 

ministro tvirtinamomis tvarkomis: pagal Vilniaus miesto psichologinės pedagoginės tarnybos rekomendacijos pažymas (7 ir 8 priedas). 

Lopšelyje-darželyje sudarytos geros sąlygos vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių formavimui. Daug dėmesio 

skiriama vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui: daug sportuojame, turime galimybę daug judėti jaukioje darželio aplinkoje, 

dalyvaujame keliose ilgalaikiuose šalies masto projektuose -,,Sveikatiada“, „Futboliukas“.  Taip pat, bendradarbiaujant su Vilniaus 

miesto sveikatos biuru ir sveikatos priežiūros specialiste įgyvendiname skirtingas asmens higienos įgūdžių lavinimo bei emocinio 

intelekto stiprinimo programas, edukacijas.  

Vaikų muzikiniais gebėjimais ir lavinimu rūpinasi meninio ugdymo pedagogas. Nuolat rengiami vaikus, pedagogus ir 

tėvus vienijantys renginiai: respublikinė paroda „Kas saulutės namelyje gyvena“, šalies projektas „Įvairiaspalviai skėčiai“. Rengiami 

vaikų teatro ir muzikos spektakliai. Organizuojamos šventės, pramogos, įvairių meninių kolektyvų renginiai vaikams, pedagogams bei 

nuotoliniu būdu – tėvams. Per tradicines  šventes vyksta vaikų koncertai, parodos, spektakliai, kuriuose aktyviai dalyvauja ugdytiniai. 



Šias veiklas  nuotoliniu būdu stebi jų tėvai. Svarbų dėmesį lopšelyje-darželyje skiriame tautinių tradicijų, dvasinės kultūros vertybių 

puoselėjimui. 

Nuolat ugdomas vaikų emocinis intelektas, skatinami socialiniai ryšiai, vykdome įvairių priklausomybių, smurto, patyčių, 

(auto)destruktyvaus elgesio atsiradimo prevenciją ir geriname bendrą emocinę vaiko savijautą  ilgalaikės tarptautinės programos „Zipio 

draugai“ metu.   

Remdamasi filosofinėmis idėjomis, mūsų bendruomenė siekia, kad vaikas tobulėtų kaip asmenybė, skatinant prigimtinius 

pažintinius įpročius, emocijų išraišką, aplinkos tyrinėjimo metodus bei kt. 

Grupėse įrengtos įvairios veiklos bei žaidimų erdvės vaiko gebėjimams tobulinti. Žaidimų erdvės nuolat papildomos 

priemonėmis bei atnaujinamos pagal finansines įstaigos galimybes. Taip pat, specialiosios paskirties grupėse įrengti 

nusiraminimo/sensoriniai kampeliai – kabantys šviečiantys baldakimai. Nuosekliai pateikiame aktualią informaciją vaikų ugdymo 

klausimais tėvams,  grupių skelbimų lentose, darželio stenduose, internetiniame puslapyje bei Facebook paskyroje. Nuolat keičiame 

vaikų meninės veiklos parodas grupių ir koridorių stenduose. 

Visus bendruomenės narius, o ypač tėvelius, kviečiame ir skatiname dalyvauti patrauklios ir estetiškos kasdienės įstaigos 

aplinkos kūrime. Inicijuotas tėvų 1,2% gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, įplaukų į 

lopšelio-darželio sąskaitą už 2022-uosius metus pervedimas. 

 

II. Lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ pasiekimai 2022 m.  

 

2022 m. įgyvendintos veiklos institucijos ribose: 

Jadvyga Litvinova Paroda „ Mano gimtinė – mano namai“-dalyvavimas 2022-01-01 

Visi įstaigos pedagogai Paroda „ Senių besmegeniu šalyje“ - dalyvavimas 2022-01-01 

Jadvyga Litvinova Žiemos dažai- piešiniai ant sniego 2022-01-01 

Visi įstaigos pedagogai Dalyvavau fotografijų kūrybinėje parodoje "Žiemos 2022-01-01 



džiaugsmai“. 

Margarita Boroda, Anastasija Prichožaja,visi įstaigos 

pedagogai Nacionalinė programa „Sveikatiada“ 2022-01-01 

Margarita Boroda, Anastasija Prichožaja, Helena 

Selickaja, Ilona Gredziuško, visi įstaigos pedagogai Šalies projektas „Futboliukas“  2022-01-01 

Visi įstaigos pedagogai Paroda "Sausio 13-oji" (lauko klasė) 2022-01-13 

Jadvyga Litvinova, Svetlana Maldis Organizuota paroda „Lietuva vaikų akimis“ 2022-02-01 

Marija Prokopenkova Paroda ‚Mano Gimtinė- mano namai.‘ 2022-02-01 

Natalija Sabaitienė Vaikų piešinių paroda „ Lietuva – mano brangi Tėvynė". 2022-02-13 

Visi įstaigos pedagogai Vasario 16 šventė 2022-02-16 

Helena Selickaja, Ilona Gredziuško Veikla/paroda “Aš saugus, kai žinau” 2022-02-17 

Janina Jančevskaja Gerumo akcija ,,Atvirukas Velykų proga,, 2022-03-01 

Lucija Lavrova, Bronislava Voinič, visi įstaigos 

pedagogai 
Paroda „Kaziuko mugė“ 2022-03-01 

Natalija Sabaitienė 

Projektinė veikla - mažo sodelio kūrimas: " Vitaminai ant 

palangės". 
2022-03-17 

Natalija Sabaitienė Tarptautinė  žemes diena- akcija,, Mūsų namai - Žemė". 2022-03-21 

Natalija Sabaitienė Minima Pasaulinė vandens diena. 2022-03-22 

Natalija Sabaitienė 

Projektinė veikla - mažo sodelio kūrimas: " Vitaminai ant 

palangės". 
2022-03-24 

Natalija Sabaitienė Pavasarinė ekskursija“ Pasakų parke“ 2022-03-25 

Svetlana Maldis Organizavau parodą „Mano vardo pirmoji raidė“ 2022-04-01 

Visi įstaigos pedagogai Dalyvavau parodoje „Velykų atvirukai“ 2022-04-01 

Janina Jančevskaja Atvira veikla ,,Svečiuose pas triušį Baddy , 2022-04-01 

Jadvyga Litvinova, Svetlana Maldis Paroda "Pirmoji mano vardo raidė" 2022-04-01 

Jadvyga Litvinova Projektas „ Darže auga vitaminai“ 2022-04-01 

Visi įstaigos pedagogai Velykų paroda lauko klasėje 2022-04-01 

Natalija Sabaitienė Teatro diena: pramogos vaikams - lėlių teatras ,,Zuikio trobelė". 2022-04-01 

Natalija Sabaitienė Žaidžiam futbolą su vaikais gr. „ Nykštukai“ 2022-04-01 

Margarita Boroda Pasaulinė autizmo supratimo diena 2022-04-02 

Visi švietimo pagalbos specialistai ir įstaigos 

pedagogai 
Autizmo diena (paroda lauko klasė) 2022-04-02 



Natalija Sabaitienė 

Pasaulinė sveikatos diena minime su visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Irina 
2022-04-07 

Natalija Sabaitienė 

Gaminame daržovių salota su vaikais ir visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Irina 
2022-04-08 

Margarita Boroda Futbolo varžybos su grupe „Zuikučiai“ 2022-04-22 

Margarita Boroda Veikla su praktikante „Žydintys medžiai“ 2022-04-23 

Natalija Sabaitienė Mamytės diena,, Kaip gera būti kartu". 2022-04-29 

Svetlana Maldis Dalyvavau parodoje „Mano šeima“ 2022-05-01 

Visi įstaigos pedagogai Šeimos sporto šventė darželyje 2022-05-01 

Alicija Mikulevič Ilgalaikis projektas „Jutimo-motorinių įgūdžių lavinimas“ 2022-05-01 

Natalija Sabaitienė  

Respublikinis STEAM projektas „Kas saulytės namelyje 

gyvena?“ 
2022-05-01 

Helena Selickaja Šalies paroda Mano saulytė 2022-05-02 

Helena Selickaja, Ilona Gredziuško, Lucija Lavrova, 

Bronislava Voinič, visi įstaigos pedagogai 

Darbelių/ piešinių paroda/veikla "Mano šeima" + "Šeima be 

smurto" 
2022-05-03 

Natalija Sabaitienė, Marina Mickevič, Marija 

Voskoboj 
Šventė „Aš ir saulytė-draugai“ (tarptautinė Saulės diena) 2022-05-03 

Larisa Zaripova Ilgalaikis projektas „Metų laikas“ 2022-05-27 

Natalija Sabaitienė, visi įstaigos pedagogai 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

STEAM projektas „Kas saulutės namelyje gyvena?“. 
2022-05-30 

Ana Zubrickienė, Marija Voskoboj Edukacinis projektas  „Linksmoji logoritmika“ 2022-05-31 

Natalija Sabaitienė, Helena Selickaja, Ilona 

Gredziuško  

Projektas "Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodas 

darželyje" 2022-05-31 

Marina Mickevič Tarptautinė vaikų gynimo diena (lauke) 2022-06-01 

Jadvyga Litvinova, Svetlana Maldis, visi įstaigos 

pedagogai 
Paroda „ Linksmiėji delnai ir pedutės“ 2022-09-01 

Janina Jančevskaja, Tatjana Valaj, visi įstaigos 

pedagogai Darbelių paroda „Grupes simbolis“ 2022-10-01 

Larisa Zaripova, Olga demčuk, visi įstaigos pedagogai 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

STEAM projektą „Įvairiaspalviai skėčiai“(lauko klasė ir lauke) 2022-10-14 

Natalija Sabaitienė Paroda ,,Rudens derliaus grožybės".  2022-10-15 

Marija Voskoboj, Larisa Zaripova, Valentina 

Malickaja, Jadvyga Litvinova, Olga Demčuk 
Žibintų šventė 2022-11-01 



Alicija Mikulevič, visi įstaigos pedagogai Paroda „Sensorinė eglutė“ 2022-11-01 

Tatjana Valaj, Janina Jančevskaja, visi įstaigos 

pedagogai  
Gerumo akcijoje „Padėk beglobiui keturkojui gyventi geriau“ 2022-11-01 

Visi įstaigos pedagogai Tarptautinė tolerancijos diena. Paroda 2022-11-01 

Olga Demčuk, Larisa Zaripova, visi įstaigos pedagogai Šalies paroda "Įvairiaspalviai skėčiai" 2022-11-01 

Margarita Boroda Veikla su grupe „Paukščiukai“ „Svečiuose pasaka“ 2022-11-08 

Janina Jančevskaja Pramoga ,,Senis Besmegenis renka vaikų laiškus,, 2022-12-01 

Helena Selickaja 

Išvyka  kartu su tėveliais į edukacinį užsiėmimą "Meduolių 

kepimas" 
2022-12-06 

Visi įstaigos pedagogai Kalėdinės šventės 2022-12-19 

 

2022 m. įgyvendintos veiklos už institucijos ribų: 

Alicija Mikulevič 

Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių-inžinerinių 

darbų nuotraukų paroda „Vilnius mažųjų rankomis" 
2022-01-01 

Janina Jančevskaja 

Tarptautinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

"sniego karalienės  karūna" 
2022-01-01 

Janina Jančevskaja 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda 

"sniego senių besmegenių šalyje" 
2022-01-01 

Olga Demčuk 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinė darbų paroda 

"sniego senių besmegenių šalyje" 
2022-01-01 

Teresa Tomaševič 

Dalyvavimas Vilniaus l/d "sveikuolis" Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje "Sagos sagutės"  
2022-01-01 

Marija Prokopenkova 

Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir 

pedagogų kūrybinių darbų virtualioje nuotraukų parodoje "sniego senio gimtadienis"  
2022-01-18 

Valentina Malickaja 

Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir 

pedagogų kūrybinių darbų virtualioje nuotraukų parodoje "sniego senio gimtadienis"  
2022-01-18 

Helena Selickaja 

Dalyvavimas respublikinio virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikų ir pedagogų STEAM  kūrybinių darbų projekte "Geltona, žalia, raudona” 
2022-01-20 

Natalija Sabaitienė Dalyvavimas respublikiniame virtualiame STEAM projekte "Geltona, žalia, raudona". 2022-01-20 



Janina Jančevskaja 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali akcijos-paroda 

"Lietuvos trispalvė" 
2022-02-01 

Irena Sėlis 

Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte "Mažos sagutės 

didelis pasaulis" 
2022-02-01 

Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „brangiai Lietuvėlei šalelei mylimai" 2022-02-01 

Janina Jančevskaja 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų 

nuotraukų paroda "Ačiū, žiema. " 
2022-02-01 

Janina Jančevskaja Projektas "Tradicinių Užgavėnių kaukių dirbtuvės " 2022-02-01 

Olga Demčuk Projektas „Tradicinių Užgavėnių kaukių dirbtuvės" 2022-02-01 

Natalija Sabaitienė Dalyvavimas respublikiniame foto parodoje pagal tęstinį projektą „Lietuva vaiko širdyje". 2022-02-18 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte 

„pasaulio Lietuva. Sujunkime Lietuvą". 
2022-02-23 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje 

kūrybinių darbų  parodoje „Sniego senių besmegenių šalyje". 
2022-02-23 

Irena Sėlis 

Tarptautinis virtualinis ikimokyklinių Ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektas "daržas ant 

palangės" 
2022-03-01 

Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Smulkutis margutis" 2022-03-01 

Anastasija Prichožaja, 

Margarita Boroda, Larisa 

Zaripova, Olga Demčuk, 

Alicija Mikulevič, Lucija 

Lavrova, Jadvyga 

Litvinova, Aleksandra 

Gaidukevič 

Etwinning tarptautinis projektas "Tortas Vilniui" 2022-03-01 

Janina Jančevskaja 

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

"Žemės paveikslas. " 
2022-03-01 

Janina Jančevskaja 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda 

"Pavasaris mano lange" 
2022-03-01 

Indrė Kriščiūnaitė 

Dalyvavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų draugiškumo ugdymo ir 

sąmoningumo didinimo projekte Draugystės aitvarai 
2022-03-01 

Helena Selickaja Pasiruošimas ir dalyvavimas festivalyje "Rozspiewane przedszkolaki" 2022-03-15 



Marija Prokopenkova 

Dalyvavimas tarptautinėje virtualinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų parodoje Sniego karalienės karūna.  
2022-03-15 

Valentina Malickaja 

Dalyvavimas tarptautinėje virtualinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų parodoje Sniego karalienės karūna. 
2022-03-15 

Vilma Šukienė 

Dalyvavimas Vilniaus lopšelio-darželio "vėjelis" respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų, ugdančių tautinių mažumų vaikus ir mokančių juos lietuvių 

kalbos projekte „Skambius žodžius tariu tau, Lietuva!" 

2022-03-16 

Helena Selickaja Dalyvavimas ikimokyklinukų inžineriniame iššūkyje    "Galvok, dėliok ir morę, sukonstruok” 2022-03-17 

Ilona Gredziuško Pasiruošimas ir dalyvavimas festivalyje "Rozspiewane przedszkolaki" 2022-03-18 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas respublikiniame virtualiame  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  vaikų ir 

pedagogų projekte „Trispalviai eksperimentai" 
2022-03-21 

Helena Selickaja 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir 

ugdytinių projekte "Trijų spalvų šėlsmas” 
2022-03-28 

Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Mano augintinis" 2022-04-01 

Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Papuoškime namų šv. Velykomis" 2022-04-01 

Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Velykų margučiai-džiaugsmas vaikučiams" 2022-04-01 

Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Mūsų paukšteliai gražiausi" 2022-04-01 

Alicija Mikulevič 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Smulkutis 

margutis"  
2022-04-02 

Alicija Mikulevič 

Respublikinė  ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų virtualios fotografijų paroda  

„Mamos portretas" 
2022-04-02 

Alicija Mikulevič Etwinning projektas „Pavasario gėlytė" 2022-04-02 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas tarptautiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

projekte „Daržas ant palangės". 
2022-04-05 

Alicija Mikulevič Tarptautinis etwinning projektas „Duglemer" 2022-04-14 

Olga Demčuk 

Respublikinė priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikų virtuali meninė paroda 

„Velykų puokštė" 
2022-04-15 

Helena Selickaja Dalyvavimas xxix tarptautinis lenkų kultūros festivalis lietuvoje  ”piesn znad wilii”. 2022-04-30 

Ilona Gredziuško Festivalis "Piesn znad wilii". 2022-04-30 

Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Mylimai mamytei dovanuoju aš gėlytę" 2022-05-01 



Janina Jančevskaja 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

"Gražiausiai mamai ,gražiausia suknelė ." 
2022-05-01 

Helena Selickaja 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigš festivalyje 

"Muzikinė dovana tau, mamyte” 
2022-05-01 

Olga Demčuk 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtuali 

paroda, skirta motinos dienos paminėti. „Mano meilė, tau mamyte" 
2022-05-01 

Olga Demčuk 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projektas „Kas 

saulutės namelyje gyvena?" 
2022-05-01 

Olga Demčuk Projektas e-twinning „Tortas Vilniui" 2022-05-01 

Marina Mickevič Šalies paroda „mMano saulytė" 2022-05-02 

Margarita Boroda Futbolo turnyras „Riterių taurė" 2022-05-04 

Anastasija Prichožaja Tarpinstitucinės futbolo varžybos „sportas mūsų mažiesiems" 2022-05-12 

Svetlana Maldis Dalyvavimas „Sveikatiados" konkurse „Mankšiada" 2022-05-31 

Helena Selickaja 

Dalyvavimas tarptautiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

projekte "Daržas ant palangės” 
2022-05-31 

Ilona Gredziuško 

Vilniaus savivaldybės projektas "Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo 

įstaigom; naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodo taikymas". 
2022-05-31 

Margarita Boroda, 

Anastasija Prichožaja, 

Helena Selickaja, Ilona 

Gredziuško 

Tarptautinė vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai" 2022-05-31 

Svetlana Krutko Respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas  „Žaidimai moko". 2022-05-31 

Janina Jančevskaja 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektas 

"Kaklaraištis tėveliui ." 
2022-06-01 

Indrė Kriščiūnaitė 

Dalyvavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų 

projekte „Ugdymas pasitelkiant pojūčius" 
2022-06-01 

Tatjana Valaj 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų 

virtuali paroda „Stilingas ruduo" 
2022-07-13 

Tatjana Valaj 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Dėžutė kalėdinei dovanėlei" 
2022-07-13 



Tatjana Valaj 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali kūrybinių darbų 

paroda „Stebuklinga kalėdinė kojinė" 
2022-07-13 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikinėje ikimok.ir prieš .am .v. Virtualioje nuotraukų parodoje „Ponios 

rudeninė skrybėlė" 2022-07-13 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas Vilniaus miesto ikimok.ir prieš .am. V. Kūrybinių darbų projekto-parodoje 

„Medžiai –mūsų draugai" 2022-07-13 

Larisa Zaripova Dalyvavimas respublikinėje virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Rudenėlio emocijos" 2022-07-13 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir prieš .am.v. Kūrybinių darbų parodoje „Mūsų 

šventinė eglutė" 2022-07-13 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikinėje virtualioje kūrybinių darbelių virtualioje nuotraukų parodoje 

„Šoka snaigės žiemos šokį" 2022-07-13 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir prieš.am.v. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje 

„Kalėdinis žaisliukas kitaip" 2022-07-13 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikinėje ikimok. Ir prieš. Am. V.    Kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje 

parodoje „Mano kalėdinė nuotaika"  2022-07-13 

Anastasija Prichožaja Nacionalinis projektas „lietuvos mažųjų žaidinės" 2022-07-14 

Tatjana Valaj 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų 

nuotraukų paroda „kalėdinis vainikas"  
2022-07-14 

Tatjana Valaj 

Tarptautinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Sniego karalienės karūna"  
2022-07-14 

Tatjana Valaj 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektas 

„Labas, raide" 
2022-07-14 

Tatjana Valaj 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų projektas „Tradicinių 

Užgavėnių kaukių dirbtuvės" 
2022-07-14 

Tatjana Valaj 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuali kūrybinių darbų paroda „Gandrų 

belaukiant..." 
2022-07-14 

Tatjana Valaj 

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

„žemės paveikslas" 
2022-07-14 

Tatjana Valaj 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vaikų virtuali paroda 

„Žaidžiu, vaidinu, improvizuoju" 
2022-07-14 

Tatjana Valaj 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtuali paroda 

„Iliustruoju pasaką" 
2022-07-14 



Lucija Lavrova 

Dalyvavimas Vilniaus l/d "berželis" Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų 

lauko erdvėse parodoje "Angelų alėja" 
2022-07-14 

Bronislava Voinič 

Dalyvavimas Vilniaus l/d "berželis" Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų 

lauko erdvėse parodoje "Angelų alėja" 
2022-07-14 

Margarita Boroda Nacionalinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės" 2022-07-14 

Margarita Boroda Tarptautinis ugdymo įstaigų projektas „Angelų alėja" 2022-07-14 

Margarita Boroda 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda 

„Sniego senių besmegenių šalyje' 
2022-07-14 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio am. V. Virtualioje kūrybinių 

darbų parodoje „Sniego senių besmegenių šalyje" 2022-07-14 

Larisa Zaripova Darbelių virtualioje paroda „Lietuvos spalvos lėkštėje" 2022-07-14 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų projekte 

„Tradicinių Užgavėnių kaukių dirbtuvės" 2022-07-14 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikiniame  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo am. V. Virtualiame 

meniniame projekte parodoje „Velykų puokštė" 2022-07-14 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio am. V. Kūrybinių darbų 

virtualioje parodoje, skirtoje motinos dienai paminėti „Mano meilė, tau mamytė" 2022-07-14 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas ankstyvojo amžiaus vaikų respublikinės virtualios kūrybinės darbų nuotraukų 

parodoje „Mažieji smėlio architektai"                                                                  2022-07-14 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio am. V. Virtualioje 

fotografijos parodoje „Vilniaus kraštovaizdis per padidinimo stiklą" 2022-07-14 

Larisa Zaripova 

Dalyvavimas Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio am. V. Fotografijos darbų 

parodoje „Vilnius mano akimis ir širdimi" 2022-07-14 

Janina Jančevskaja 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda "Aš ir 

jūra" 
2022-09-01 

Lucija Lavrova 

Dalyvavimas respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų projektas 

"Dovana mokytojai" facbook.com grupėse. 
2022-09-01 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų parodoje „Mano šuniukas" 
2022-09-30 

Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Skėtis mokytojui" 2022-10-01 

Svetlana Maldis Dalyvavimas projekte „Raudonasis šermukšnis" 2022-10-01 



Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Mano rudeninis draugas" 2022-10-01 

Helena Selickaja Dalyvavimas parodoje "Rudens lapas” 2022-10-01 

Helena Selickaja 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame 

projekte "Skėtis mokytojui” 
2022-10-03 

Jadvyga Litvinova Paroda „Aš ir jūra" 2022-10-03 

Irena Sėlis Respublikinio STEAM  projektas "Mano svajonių namas" 2022-11-01 

Janina Jančevskaja 

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

"Rudens užuolaidos" 
2022-11-01 

Tatjana Valaj Respublikinė fotografijų paroda „Žibinto švieselė, sušildyk mano širdelę." 2022-11-01 

Jadvyga Litvinova Paroda „Skara rudenėliui" 2022-11-01 

Jadvyga Litvinova Paroda „Dovana žiemužei" 2022-11-01 

Margarita Boroda Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Aš virtuvės šefas" 2022-11-01 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje 

parodoje „Moliūgų alėja" 
2022-11-01 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte 

„Obuoliukai su megztukai". 
2022-11-03 

Natalija Sabaitienė Dalyvavimas respublikiniame ugdymo įstaigų virtualioje parodoje „Sodo ir daržo gėrybės"  2022-11-07 

Margarita Boroda 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano 

svajonių Kalėdų žaisliukė". 
2022-11-14 

Natalija Sabaitienė Dalyvavimas   tarptautiniame tolerancijos dienos minėjime 2022-11-16 

Jadvyga Litvinova Projektas „ Labas raide" 2022-11-17 

Helena Selickaja 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, 

tevų virtualiame projekte "STEAM Helovinas” 
2022-11-18 

Olga Demčuk Virtuali fotografijos paroda „Vilniaus kraštovaizdis per padidinimo stiklą" 2022-11-20 

Lucija Lavrova Nuotraukos patalpintos facebook gr. Projektas "Mano svajonių namas" 2022-11-22 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų renginyje 

„Gamta kviečia žaisti" 
2022-11-25 

Olga Demčuk Virtuali nuotraukų  paroda „Vilnius mano akimis ir širdimi. 2022-11-25 

Irena Sėlis Respublikinio STEAM  kūrybinio  projektas "Akmenėlių istorijos“ 2022-12-01 



Svetlana Maldis Dalyvavimas parodoje „Kalėdine eglute, šviesk kitaip" 2022-12-01 

Alicija Mikulevič 

Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualios kūrybinių darbų 

paroda „Kalėdinė eglutė, šviesk kitaip"  
2022-12-01 

Tatjana Valaj Gerumo akcija „Padėk beglobiui keturkojui gyventi geriau" (organizatorius) 2022-12-01 

Helena Selickaja Dalyvavimas parodoje "Pažvelk į kaledas” 2022-12-01 

Helena Selickaja Dalyvavimas parodoje  "Kalėdine eglute, šviesk kitaip” 2022-12-01 

Helena Selickaja Dalyvavimas parodoje  "Kalėdinis vainikas. STEAM” 2022-12-01 

Margarita Boroda 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir tėvelių STEAM projektas 

„Mano svajonių namas" 
2022-12-01 

Ilona Gredziuško Išvyka su vaikais ir jų tėvais : edukacinis užsiėmimas "Meduoliai". 2022-12-06 

Margarita Boroda 

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtuali nuotraukų paroda „Mano kalėdinis 

nykštukas. STEAM" 
2022-12-20 

Alicija Mikulevič 

Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualios kūrybinių darbų 

paroda „Kalėdinė eglutė" 
2022-12-21 

Liubov Cvetkova 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualios kūrybinių darbų 

paroda „Kalėdinė eglutė" 
2022-12-21 

Lucija Lavrova Nuotraukos patalpintos facebook gr. Parodoje "Kalėdinės eglutės" 2022-12-22 

Margarita Boroda Paroda „Aš galiu sukurti ir padovanoti tortą Vilniui" 2022-12-29 

Natalija Sabaitienė 

Dalyvavimas Vilniaus savivaldybės NEPL projekte „tikslinė kompleksinė pagalba 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms". Naratyvinio žaidymo metodo taikymas darželyje 
2022-12-31 

 

2022 m. pristatyti žodiniai ir stendiniai pranešimai už įstaigos ribų: 

Karina Zvonkova, 

Helena Selickaja  

Įstaigos reprezentavimas bei priešmokyklinio ugdymo grupių ugdymo gerosios patirties 

sklaida tęstinių mokymų „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo programą?“ metu  

2022-10-24 



Ana Zubrickienė Dalyvavimas Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 

švietimo pagalbos specialistų metodinės-praktinės konferencijoje „Iššūkių keliantis vaikas 

darželyje. Kaip padėti pedagogui“ Skaitytas pranešimas “Struktūruoto ugdymo elementai 

darbe su autizmo spektro vaikais“ 

2022-12-06 

Karina Zvonkova, 

Ana Zubrickienė, 

Irina Griščenko 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Prie pasakų parko“ švietimo pagalbos specialistai, kartu su  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Karina Zvonkova, parengė vaizdinę medžiagą apie 

įtraukiojo ugdymo organizavimo darželyje ypatumus bei privalumus. Kartu su  direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  Karina Zvonkova, specialioji pedagogė Irina Griscenko skaitytas 

bendras  informacinis pranešimas tema „Pedagogams apie įtraukųjį ugdymą.“   

2022-12-12 

Karina Zvonkova, 

Ana Zubrickienė, 

Irina Griščenko 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Prie pasakų parko“ švietimo pagalbos specialistai, kartu su  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Karina Zvonkova, parengė vaizdinę medžiagą apie 

įtraukiojo ugdymo organizavimo darželyje ypatumus bei privalumus. Kartu su  direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  Karina Zvonkova, specialioji pedagogė Irina Griscenko skaitytas 

bendras  informacinis pranešimas tema „Tėvams apie įtraukųjį ugdymą.“   

2022-12-13 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE VAIKŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI  2023 METAIS 

SIŪLOMI ŠIE PRIORITETAI: 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. Dalijimasis gerąja patirtimi. 



2. Fizinio aktyvumo stiprinimas, kūrybiškumo, naujų ugdymo galimybių taikymas lauko erdvėse.  

3. Ankstyvojo amžiaus vaikų higienos/savitvarkos įgūdžių ugdymas darželyje, jų svarba šiuolaikiniame kontekste. 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2023 METAMS 

 

Lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ 2023 m. tikslai: 

1. Padėti vaikams įsigyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos ir 

emocinės gerovės.  

2. Ugdyti vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, formuoti teigiamą nuostatą į savo sveikatą bei ugdyti norą sportuoti. 

3. Tolerancijos puoselėjimas kuriant integruotą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikų ugdymą kombinuotame darželyje. 

 

1. Tikslas: Padėti vaikams įsigyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos 

ir emocinės gerovės. 

 

Uždaviniai 

 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

Plėsti pedagogų gebėjimą 

darniai bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais 

socialinėje kultūrinėje bei 

skaitmeninėje aplinkoje. 

Ieškoti efektyvių būdų, kaip 

ugdyti vaikų socialinius 

emocinius gebėjimus, 

išlaikyti šiltą ir 

bendradarbiaujantį darželio 

klimatą. 

 

2023 m.  

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė; 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Karina 

Zvonkova 

Pedagogai bendradarbiauja 

tarpusavyje, keičiasi moksline 

informacija ir žiniomis emocinio 

intelekto srityje. 

 

 



 

Sudaryti sąlygas 

bendruomenės narių 

tobulėjimui, dalijimąsi 

gerąja patirtimi, skatinti 

eTwinnig projektų 

įgyvendinimą.  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai  ieško būdų, 

priemonių kaip pasiekti vaikų 

geresnę emocinę būseną. 

Naudojasi šiuolaikinėmis 

technologijomis, nagrinėja 

mokslinius straipsnius ir kt.  

 

 

2023 m.  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė; 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Karina 

Zvonkova 

Pedagogai papildys žinias, kaip galima 

sudaryti vaikams sąlygas, plėsti jų 

pažintinius įgūdžius, siekti efektyvaus 

vaikų socialinio emocinio ugdymo 

įgyvendinimo.  

 

2.  Tikslas: Ugdyti vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, formuoti teigiamą nuostatą į savo sveikatą bei ugdyti norą 

sportuoti. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Plėsti vaikų supratimą apie 

sveikatą ir jos tausojimą, 

Sporto šventė "Stiprūs, 

drąsūs, vikrūs". 

2023-03 

 

Žmogiškieji  

 Ištekliai 

Valiantsina Chumakova, 

Irena Sėlis 

Vaikai 

supras 



formuoti tinkamą požiūrį į 

asmens higieną. Padėti 

perimti sveikatą 

saugančias bei 

stiprinančias gyvenimo 

nuostatas. Padėti įgyti 

žinių apie sveiką mitybą, 

ugdyti vaiko mitybos 

įgūdžius ir įpročius. 

 

Mūsų rankelės, mūsų 

kojelės 

 

Sveikatinimosi ir žaidimų 

vasara 

 

2023-11 

 

 

2023-06 iki 

2023-08 

 

 

 

 

 

Olga Demčuk, Larisa 

Zaripova 

 

Visi mokytojai 

sveikos 

gyvensenos 

naudą 

sveikatai ir 

savijautai, 

teiks 

pirmenybę 

sveikam ir 

pilnaverčia

m maistui.  

Saugoti ir stiprinti vaiko 

fizinę, psichinę, socialinę 

sveikatą, tenkinti jo 

judėjimo, saugumo 

poreikius. Tobulinti vaikų 

kasdienio gyvenimo 

įgūdžius, skatinti jų 

savarankiškumą.  

Pedagogai gilina žinias 

sveikatos ugdymo srityje, ieško 

naujų, modernių, netradicinių 

darbo su vaikais formų, 

glaudžiai bendradarbiauja su 

ugdytinių tėvais, propaguoja 

sveiką gyvenseną.  

Vaikai ir pedagogai dalyvauja 

projektuose/veiklose:  

 

Respublikiniai projektai 

,,Sveikatiada“, „Futboliukas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji  

 Ištekliai 

Direktorė; 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Karina 

Zvonkova, 

 

 

 

 

 

 

Anastaija Prichožaja, 

Margarita Boroda, 

Kartu su šeima 

ugdytiniai puoselės 

darželio sveikos ir 

saugios gyvensenos 

tradicijas, aktyviai, 

turiningai ir  

kokybiškai leis 

laisvalaikį.  



 

 

 

 

Sporto šventė "Stiprūs, 

drąsūs, vikrūs". 

 

Mūsų rankelės, mūsų 

kojelės 

 

      Sveikatinimosi ir žaidimų 

vasara 

 

Veikla ,,Sveikas aš“ 

 

 

 

 

2023-03 

 

 

2023-11 

 

 

2023-06 iki 

2023-08 

 

2023-04-19 

 Helena Selickaja, Ilona 

Gredziuško, kiti 

pedagogai.  

 

Valiantsina Chumakova, 

Irena Sėlis 

 

Olga Demčuk, Larisa 

Zaripova 

 

Visi mokytojai 

 

 

Helena Selickaja, Ilona 

Gredziuško 

 

 

3. Tikslas: Tolerancijos puoselėjimas kuriant integruotą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikų ugdymą kombinuotame darželyje. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Siekti, kad ikimokyklinukai Vaikams reikia planuoti ir  Žmogiškieji Direktorė; Vaikai, matydami 



ir priešmokyklinukai įgytų 

būtinuosius socialinius 

įgūdžius, mokėtų gyventi 

grupėje, priprastų klausyti ir 

suvokti aiškinimą, sugebėtų 

savarankiškai dirbti drauge 

su kitais. 

individualizuoti užsiėmimus, 

taip kaip ir visiems. 

Svarbiausia suteikti 

pasitikėjimą savimi, lavinti 

gebėjimą bendrauti: sugebėti 

reikšti savo nuomonę, 

pageidavimus. Sukurti 

aplinką, kuri stimuliuotų 

kiekvieno vaiko pojūčių ir 

suvokimo raidą; 

 

Balandžio 2 diena - autizmo 

supratimo diena.  

 

 

Vaikų gynimo diena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-04-02 

 

 

 

 

2023-06-01 

 

 

 

 

ištekliai; Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Karina 

Zvonkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo pagalbos 

specialistai, visi 

mokytojai 

 

 

Marija Prokopenkova, 

Valentina Malickaja, 

Tatjana Valaj, Janina 

Jančevskaja, Marija 

Voskoboj 

pagal jų poreikius 

atitinkamą aplinką 

greičiau pritampa, 

jaučiasi saugiai ir 

patogiai. 

Bendraudami visi 

grupės vaikai, 

laikydamiesi žaidimo 

principų, padeda 

specialių poreikių 

vaikams greičiau   

vystysis ir tobulėti 

daugelyje sričių.  



Pasaulinė dauno sindromo 

diena 

 

Respublikinis projektas 

,,Plastilino pasaulis“  

 

 

 

2023-03-20 

 

 

 

2023-03-13 

- 2023-03-

31 

Lucija Lavrova, Teresa 

Tomaševič 

 

 

Helena Selickaja, Ilona 

Gredziuško 

 

 

 

 

 Vaikams diegti kuo 

stipresnes moralines 

vertybes, žmogiškumo ir 

teisingumo idėjas.    

 Ilgalaikė programa 

Zipio draugai  

 

 

 Akcija „Padėk 

beglobiui keturkojui 

gyventi geriau“ 

 

 „Pasaulinė autizmo 

supratimo diena“ 

2023 m.  

 

 

 

2023 m.  

 

 

 

2023 m. 

balandžio  

mėn.  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo lėšos 

      

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Anastasija Prichožaja, 

Margarita Boroda 

 

 

Tatjana Valaj 

 

 

Švietimo pagalbos 

specialistai  

Ugdytiniai supras 

tolerancijos kitam 

asmeniui sąvoką.  

Išmoks bendradarbiauti 

su skirtingais žmonėmis, 

įgis pagarbos jausmą ir 

išmoks vertinti 

aplinkinius. 

 



 

 

 

 

IV. METODINĖS VEIKLOS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS PLANAS 

2023 m. 

 

Tikslas:  

 Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti prevencinius projektus ir (ar) procesus lopšelyje-darželyje, siekiant geresnės vaikų sveikatos stiprinimo ir emocinės 

gerovės. 

2. Sustiprinti pedagogų, aptarnaujančio personalo, ugdytinių ir jų tėvų pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją. 

3. Tikslingai parinkti ir taikyti ugdymo formas ir metodus, siekiant integruotai ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

vaikus. 

 

Veiklos turinys Data Atsakingas 

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIAI:   

I  Įstaigos veiklos plano ir ugdymo planų 2023 m. aptarimas ir derinimas. 

1. Įstaigos 2023 metu veiklos plano įgyvendinimo ypatumai.  

2023-01 

 

Direktorė Kristina 

Kopanickienė,  



2. Vadovų, pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos planų aptarimas.  

3. Organizaciniai-informaciniai klausimai. 

 

 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova; 

Įstaigos tarybos pirmininkė 

Valentina Malickaja 

II. Direktores K. Kopanickienės 2022 metų veiklos ataskaita. Biudžeto ir mokinio 

krepšelio lėšų tikslingas paskirstymas ir veiksmingas panaudojimas ugdymo (si) 

edukacinių atnaujinimui, kūrimui, priemonių įsigijimui. 

1. Direktorės K. Kopanickienės 2022 metų veiklos ataskaitos aptarimas ir 

vertinimas. 

2. Biudžeto sąmatų programų įvykdymas už 2022 m. 

3. Biudžeto sąmatos programų projekto sudarymas 2023 m. 

4. Efektyvus lėšų panaudojimas. 1,2 % tėvų ir darbuotojų įnašų panaudojimas 

materialinei bazei gerinti (pirkimų planavimas).  

2023-02 Direktorė Kristina 

Kopanickienė 

III. Lopšelio – darželio tarybos ataskaita. 

1. Lopšelio – darželio metines veiklos ataskaita 2022  m.  

2. Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo procese ar darželio bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, pedagogų bei ugdytinių interesus, svarstymas.  

2023-01 

 

Direktorė Kristina 

Kopanickienė,  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova; 

Įstaigos tarybos pirmininkė  

Valentina Malickaja 

 

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI:   

I. Švietimo aktualijos 2022 m. veiklos prioritetai. 2023-01 – Direktorė Kristina 



1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ekstremaliosiose 

situacijoje.  

2. Pedagogų veiklos 2023 m. pristatymas bei aptarimas (ilgalaikis bei mėnesinis 

planavimas). 

3. Veiklų, skirtų Vilniaus 700-ojo jubiliejaus proga, aptarimas. 

4. Įvairių darbo formų įgyvendinimas darbe su vaikais. 

5. Mokytojų iniciatyvumas, ugdant vaikų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos 

įgūdžių.  

2023-02 

 

 

 

 

 

 

Kopanickienė,  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova, 

metodinė darbo grupė, visi 

pedagogai 

 

II. I pusmečio ugdomojo proceso analizė. 

1. Grupių darbo patirties sklaida pranešimuose, Facebook paskyroje, ant įstaigos 

stendų, lauko klasėje, ZOOM platformoje.   

2. Pedagogų parengtų pranešimų pristatymas. Pasidalijimas gerąją darbo patirtimi. 

3. Organizuotų veiklų (priemonių), atsižvelgiant į įstaigos veiklos prioritetų 

įgyvendinimą ugdomojoje veikloje, pristatymas, aptarimas. 

4. Prevencinių sveikatos stiprinimo projektų („Sveikatiada“, „Futboliukas“ bei kitų) 

įgyvendinimas 2023 m. 

2023-03 

 

Direktorė Kristina 

Kopanickienė,  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova, 

metodinė darbo grupė, 

švietimo pagalbos specialistai. 

III. II pusmečio ugdomojo proceso analizė. 

1. Pedagogų metodinės veiklos tarpinių ataskaitų pristatymas.  

2. Pedagoginės priežiūros aptarimas. 

3. Darbo organizavimas vasaros metu. 

4.  Informaciniai klausimai. 

2023-05 

 

Direktorė Kristina 

Kopanickienė,  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova, 

metodinė darbo grupė 

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI:   



I. Pedagogų atestacijos komisijos 2022 m. m. veiklos plano projekto svarstymas: 

skatinti įstaigos pedagogus kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose,  konferencijose. 

2023-01 Direktorė Kristina 

Kopanickienė,  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova, 

atestacinė komisija 

II. Pedagogų prašymų atestuotis svarstymas. 

 

Gavus 

prašymą 

Direktorė K. Kopanickienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova, 

III. Individualios konsultacijos pedagogams atestacijos klausimais. 

 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova 

METODINĖS GRUPĖS POSĖDŽIAI:   

I. Veiklos programos 2023 m. prioritetų, tikslų, uždavinių, bei priemonių plano 

aptarimas ir tvirtinimas.    

2023 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Karina Zvonkova, 

mokytojai 

II. I pusmečio ugdymo (si) proceso aptarimas ir vertinimas  2023-05 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, visi pedagogai 

 

III. 2022  mokslo metu ugdymo (si) proceso refleksija. 

1. Vaikų ugdymosi pasiekimų kokybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse aptarimas. 

2. Dėl specialiųjų poreikių vaikų integravimo sėkmių ir kliūčių, naudojant 

šiuolaikiškas į vaiką orientuotus ugdymo formos ir metodus refleksija. 

2022-05 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, visi pedagogai 

 



V. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2023 m. 

 

 

TIKSLAS: 

 

Organizuoti ir koordinuoti ugdymo procesą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skatinti ugdytinių asmenybės raidą. 

 

UŽDAVINIAI: 

 

 Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką ir kitą pagalbą ugdytiniams, jų tėvams, pedagogams. 

 Sudaryti optimalias ugdymo(-si) sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

 Organizuoti ir dalyvauti prevenciniuose projektuose pagal numatytą lopšelio-darželio veiklą. 

  

Eil. 

Nr. 

VEIKLOS KRYPTYS VYKDYMO LAIKAS ATSAKINGI ASMENYS 

 

1. SVEIKOS IR SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR 

KOORDINAVIMAS 

1.1 Darželio ugdytinių adaptacija grupėse.  2023-09 (ir pagal 

poreikį metų eigoje) 

VGK nariai, mokytojai 

1.2 Kompleksinės pagalbos teikimas ugdytiniams, tėvams sprendžiant 

socialines, pedagogines problemas. 

Nuolat 

 

 

VGK nariai, mokytojai, 

administracija 

1.3 Prevencinės programos:   

 1.3.1. Vaikų kalbos ugdymo projektas  „Linksmoji logoritmika“. 

Bendro ugdymo grupė „Nykštukai“. 

Sausio – gegužės mėn. Logopedė A. Zubrickienė 

Meninio ugdymo mokytoja M. 

Voskoboj.  

 1.3.2. „Socialinių įgūdžių ugdymo pamokėlės“. Bendro ugdymo grupės. Sausio mėn. Socialinė pedagogė M. 



Znamerovska,  

VGK nariai 

 1.3.3. Grupinis užsiėmimas „Be patyčių”. Bendro ugdymo grupės. Kovo mėn. Socialinė pedagogė M. 

Znamerovska,  

 1.3.4. Vaikų kalbos ugdymo projektas   

“Kalbos savaitė“. Bendro ugdymo grupės. 

Balandžio mėn. Logopedės S. Krutko, A. 

Zubrickienė, 

 N. Šapka. 

 1.3.5. “Pasaulinės autizmo dienos minėjimas”. Edukacinis renginys. Balandžio mėn. Psichologė I.Kriščiūnaitė, 

logopedė S. Krutko, 

VGK nariai. 

 1.3.6.“Tarptautinė vaikų gynimo diena”.  

 Edukacinis renginys. 

 

Birželio mėn. Socialinė pedagogė M. 

Znamerovska,  

VGK nariai 

 1.3.7. Pranešimas  tėvams „Sėkmingą vaiko adaptaciją darželyje“. Rugpjūčio mėn. Psichologė I.Kriščiūnaitė 

 1.3.8. Grupinis užsiėmimas “Saugiau į darželį, saugiau į namus”. 

Bendro ugdymo grupės. 

 

Rugsėjo mėn. Socialinė pedagogė M. 

Znamerovska,  

VGK nariai. 

 1.3.9. Informacinis pranešimas tema „Tėvams apie įtraukųjį ugdymą.“ Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  Karina Zvonkova, 

VGK pirmininkė A. 

Zubrickienė, specialioji 

pedagogė Irina Griscenko 

 1.3.10. Informacinis pranešimas tema „Pedagogams apie įtraukųjį 

ugdymą.“ 

Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  Karina Zvonkova, 

VGK pirmininkė A. 

Zubrickienė, specialioji 

pedagogė Irina Griscenko 

 1.3.11. Grupinis užsiėmimas „Draugo diena”. Bendro ugdymo grupės. 

 

Spalio mėn. Socialinė pedagogė M. 

Znamerovska,  

VGK nariai. 

 1.3.12. Grupinis užsiėmimas „Tolerancijos diena”. Bendro ugdymo 

grupės. 

Lapkričio mėn. Socialinė pedagogė M. 

Znamerovska,  

VGK nariai 



. 

II. VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO (-SI) POREIKIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

2.1 Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminis vertinimas ir 

pagalbos jiems organizavimas. 

Pagal poreikį VGK nariai 

2.2 Ugdymo programų pritaikymo koordinavimas ir organizavimas, 

individualaus pagalbos planų rengimas specialiųjų ugdymo(-si) poreikių 

turintiems vaikams. 

Mokslo metų eigoje VGK nariai 

2.3 Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų nustatymas, sąrašo sudarymas ir 

suderinimas su VPPT, sąrašo patvirtinimas. 

2023-09 Logopedės S. Krutko, A. 

Zubrickienė, N. Šapka 

2.4 Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašo tvirtinimas. 2023-10 VGK pirmininkė A. 

Zubrickienė 

2.5 Išsamesnio/pakartotinio vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas  

VPP tarnyboje.       

Esant reikalui VGK nariai 

2.6 Pedagogų, tėvų konsultavimas, rekomendacijų rengimas dėl specialiojo 

ugdymo būdų, metodų  pritaikymo. 

     

Visus metus 

 

VGK nariai 

 

 

 

III. KRIZĖS VALDYMO PRIEMONĖS 

3.1 Įvykus krizei, įvertinama įvykio aplinkybės, parengiamas krizės 

valdymo įstaigoje planas.  

Įvykus krizei Krizių valdymo komanda 

3.2 Reikalingų asmenų, institucijų informavimas. Įvykus krizei VGK nariai, įstaigos 

administracija 

3.3 Įvertinus situaciją, bendruomenės asmenims ar grupėms organizuojama 

ir teikiama reikiama pagalba. 

Įvykus krizei VGK nariai, įstaigos 

administracija 

 

IV. ŠVIEČIAMOJI VEIKLA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

4.1 Įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Visus metus VGK nariai, įstaigos 

administracija 

4.2 Paskaitų, pokalbių organizavimas, stendinių pranešimų, atmintinių 

rengimas įstaigos bendruomenei sveikos gyvensenos, specialiojo 

ugdymo tematika. 

Visus metus VGK nariai, 

įstaigos administracija 

 

V. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 



5.1 Bendradarbiavimas su PPT skyriumi, vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

medicinos įstaigomis, visuomenės sveikatos biuru,  LASUC projektas 

„A spektro mokyklų tinklo kūrimas“. 

Esant reikalui 

 

 

VGK nariai 

 

          

  Planą parengė – vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ana Zubrickienė 

 

 

    VI. LOPŠELIO – DARŽELIO „PRIE PASAKŲ PARKO“ RENGINIŲ/VEIKLOS PLANAS 2023 m.  

 

Mėnesis Data Pavadinimas Atsakingas asmuo 

Sausis 

2023-01-23 

Paroda ,,Vilniaus gimtadienis -

700 metų“ 
Larisa Zaripova, Olga Demčuk 

2023-01-25 
Veikla grupėje, švenčiame 

,,Vilniaus gimtadienį“ 
Kiekviena grupė atskirai 

Vasaris 

2023-02-15 Vasario 16 šventė 

Irena Sėlis, Valiantsina 

Chumakova, Olga Demčuk, 

Larisa Zaripova 

2023-02-21 Užgavėnės 

Anastasija Prichožaja,  

Margarita Boroda, Tatjana 

Valaj, Janina Jančevskaja 

2023-02-23 Šventė ,,Pavasario sutikimas“ Anastasija Prichožaja,  



Margarita Boroda, Helena 

Selickaja, Ilona Gredziuško, 

Marija Prokopenkova, 

Valentina Malickaja, Lucija 

Lavrova, Teresa Tomaševič, 

Marija Voskoboj, Vilma 

Šukienė 

Kovas 

2023-03-06 - 2023-03-10 

Veikla ,,Lietuvių kalbos 

savaitė“  

Vilma Šukienė, Marija 

Voskoboj 

2023-03-13 - 2023-03-31 

Respublikinis projektas 

,,Plastilino pasaulis“  

(lauko klasė) 

Helena Selickaja, Ilona 

Gredziuško 

2023-03-15 
Paroda ,,Tarptautinė vaikų  

knygos diena“ 

Marina Mickevič, Tatjana 

Fomčenko 

2023-03-20  

Paroda mažajame stende 

,,Pasaulinė dauno sindromo 

diena“ 

Lucija Lavrova, Teresa 

Tomaševič 

Balandis 

2023-04-01 -2023-04-14 

Paroda "Žemės planeta" 

(lauko klasė) 

Lucija Lavrova, Teresa 

Tomaševič, Natalija Sabaitienė, 



Valentina Chasnovič  

2023-04-12 Šventė ,,Velykos“ 

Bronislava Voinič, Ivona 

Jankilovič, Jadvyga Litvinova, 

Svetlana Maldis 

2023-04-16 -2023-04-30 
Respublikinis projektas ,,Ried 

ratai, ried ratukai“ 

Tatjana Valaj, Janina 

Jančevskaja 

2023-04-19 Veikla ,,Sveikas aš“ 
Helena Selickaja, Ilona 

Gredziuško 

Gegužė 

2023-05-04 

Šeimos šventė (koncertas 

salėje) 

Alicija Mikulevič, Helena 

Selickaja, Marija Voskoboj 

2023-05-04 
Paroda Puokštė mamai“ 

(stenduose) 
Larisa Zaripova, Olga Demčuk 

2023-05-15 

Respublikinis projektas ,,Kas 

gyvena pievoje?“ 

(Lauko klasėje/darželio 

teritorijoje) 

Jadvyga Litvinova, Svetlana 

Maldis  

2023-05-24 Išleistuvės 

Marija Prokopenkova, 

Valentina Malickaja, Helena 

Selickaja, Ilona Gredziuško, 



Anastasija Prichožaja,  

Margarita Boroda Anastasija 

Prichožaja,  Margarita Boroda, 

Marija Voskoboj 

Birželis 

2023-06-01 

Tarptautinė vaikų gynimo diena 

(lauke) 

Marija Prokopenkova, 

Valentina Malickaja, Tatjana 

Valaj, Janina Jančevskaja, 

Marija Voskoboj 

2023-06-02 

Sveikatingumo mėnuo, vasaros 

žaidynės 
Visi dirbantys pedagogai 

Liepa 

2023-07-01 

Sveikatingumo mėnuo, vasaros 

žaidynės 
Visi dirbantys pedagogai 

Rugpjūtis 

2023-08-01 

Sveikatingumo mėnuo, vasaros 

žaidynės 
Visi dirbantys pedagogai 

Rugsėjis 

2023-09-01 

Mokslo ir žinių šventė - 

Rugsėjo 1 

Maria Voskoboj, Marija 

Prokopenkova, Valentina 

Malickaja,   Marina Mickevič, 

Tatjana Fomčenko 

2023-09-11 Paroda "Graži lėkštė" Alicija Mikulevič, Liubov 



Cvetkova 

2023-09-26 
Veikla ,,Judėjimas sveikatos 

šaltinis“  

Margarita Boroda Anastasija 

Prichožaja Irena Sėlis, 

Valentina Chumakova,  

Spalis 

2023-10-02 – 2023-10-20 

Vilniaus miesto mastu Steam 

projektas ,,Guminiai batai” 

(lauko klasė) 

Margarita Boroda Anastasija 

Prichožaja 

2023-10-02 Paroda ,, Fantastinė daržovė“ 
Marija Prokopenkova, 

Valentina Malickaja 

2023-10-25 -2023-10-26 Pasakos ,,Ropė“ inscenizacija  

Lucija Lavrova, Teresa 

Tomaševič, Marija Voskoboj, 

Vilma Šukienė, Natalija 

Sabaitienė, Valentina 

Chasnovič 

2023-10-16 
Paroda ,,Mano augintiniai- 

šuniukai ir kačiukai“ 

Janina Jančevskaja, Tatjana 

Valaj 

Lapkritis 

2023-11-03 - 2023-11-15 Paroda "Kojinė atgijo" 
Jadvyga Litvinova, Svetlana 

Maldis  

2023-11-15 Veikla „Muzikos instrumentai“  Natalija Sabaitienė, Valentina 



Chasnovič, Marija Voskoboj 

Gruodis 

2023-12-01 Paroda „Advento kalendorius“ 

Lucija Lavrova, Teresa 

Tomaševič, Bronislava Voinič, 

Ivona Jankelovič 

2023-12-01 

Paroda „Mano nuostabioji  

Kalėdinė eglutė“ 

(lauko klasė) 

Irena Sėlis, Valiantsina 

Chumakova 

2023-12-14 
Šv. Kalėdos ir Naujųjų metų 

šventė 
Maria Voskoboj su grupėmis 

 

 

VII. TARPTAUTINIAI RYŠIAI, RYŠIAI SU MOKYKLA IR KITAIS SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

 

Veiklos turinys 

 

Atsakingas 

 

Laikotarpis 

Bendradarbiauti su Vasilijaus Kačialovo gimnazija. Direktorė K. Kopanickienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinių grupių mokytojos 

2023 m. 

Dalyvauti tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

M. Boroda, A. Prichožaja, H. 

2023 m 



Selickaja, I. Gredziuško 

Dalyvauti Lietuvos masinio futbolo asociacijos organizuojamame projekte 

„Fizinio aktyvumo skatinimas ir tęstinumas švietimo ir ugdymo įstaigose“ - 

„Futboliukas“. 

Direktorė K. Kopanickienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

M. Boroda, A. Prichožaja, H. 

Selickaja, I. Gredziuško 

2023 m. 

Bendradarbiauti su VŠĮ „Tikra mityba“, dalyvauti Nacionaliniame projekte 

,,Sveikatiada“. 

 

Direktorė K. Kopanickienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Karina Zvonkova, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos M. Boroda, A. 

Prichožaja, H. Selickaja, I. 

Gredziuško 

2023 m. 

Dalyvauti miesto metodinės tarybos organizuojamuose konkursuose, 

renginiuose, konferencijose.  

Direktorė K. Kopanickienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Karina Zvonkova, visi pedagogai 

2023 m. 

Dalyvauti metodinio būrelio „Vaivorykštė“ organizuojamoje veikloje, 

dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 

Direktorė K. Kopanickienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Karina Zvonkova, visi pedagogai 

2023 m. 

Bendradarbiauti su Lietuvos dviračių sporto federacija Direktorė K. Kopanickienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Karina Zvonkova, visi pedagogai 

2023 m. 

Bendradarbiavimas su A. spektro mokyklų tinklu Direktorė K. Kopanickienė, 2023 m. 



direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Karina Zvonkova, logopedė Ana 

Zubrickenė 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos įkurtas Lietuvos EKO mokyklų 

tinklas.  

Direktorė K. Kopanickienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Karina Zvonkova, visi pedagogai 

2023 m. 

 

  VIII. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Tikslas:  

  Stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų ugdomąją veiklą, siekiant ugdymo 

proceso efektyvumo, kokybės ir pokyčių. 

 

  Uždaviniai: 

1. Teikti siūlymus mokytojams dėl ugdymo efektyvumo, vertinti jų veiklą.  

2. Skleisti pažangias ugdymo proceso bei jo organizavimo formas ir gerąją patirtį. 

3. Skatinti šiuolaikinių mokymo ir mokymosi priemonių panaudojimą, pažangias ugdymo proceso 

organizavimo formas ir gerąją praktiką. 

 

Eil. 

Nr. 

Inspektavimo tikslas  

 
Data 

Kas numatoma inspektuoti 

(turinys)  

Atsiskaitymo forma 



1.  

Mokytojų, ketinančių įgyti kvalifikacinę 

kategoriją, praktinės veiklos stebėjimas ir 

aptarimas. 

Karta per 

mėnesį 

 

Mokytojų kompetenciją Aptariama atestacinės 

komisijos posėdyje  

2.  
Pagalba mažesnę patirtį turintiems mokytojams. 2023 m.  Mokytojų kompetenciją Metodinės tarybos posėdis; 

Asmeniškai su pedagogu 

3.  Lopšelio-darželio renginių stebėjimas. Kas mėnesį  Pedagogų gebėjimai organizuoti 

nuotaikingus renginius  

Asmeniškai su pedagogu; 

Pedagogų tarybos posėdis 

4.  Pedagogų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizė. 

2023-12 Pedagogų patirties sklaida Pedagogų tarybos posėdis 

5.  Dalyvavimas miesto seminaruose ir 

konferencijose susijus su vaikais, turintiems 

specialiuosius poreikius įtraukiojo ugdymo 

principais.  

Nuolat 

Pedagogų pasirengimas dirbti su 

specialiųjų poreikių vaikais 

bendro ugdymo grupėse   

Metodinės tarybos posėdis; 

Pedagogų tarybos posėdis 

6.  Ugdomosios veiklos organizavimas 

priešmokyklinėje grupėje. 
Nuolat 

Kokybiškas priešmokyklinio 

ugdymo vykdymas  

Asmeniškai su pedagogu 

7.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planų 

vykdymo kontrolė 
Kas mėnesį 

Pasirengimas mėnesio veiklai  Asmeniškai su pedagogu 

8.  Vaikų sveikatos palaikymo ir higieninių įgūdžių 

formavimas. Nuolat 

Profilaktinių priemonių taikymas, 

judėjimo užtikrinimas 

Aptariama su mokytojomis, 

mokytojų padėjėjomis bei 

sveikatos priežiūros specialiste 



9.  Prevencinių programų įgyvendinimas: 

 Nacionalinis projektas ,,Sveikatiada“, 

ilgalaikis projektas „Zipio draugai“ 

2023 m. 

Kokybiškas priešmokyklinis ir 

ikimokyklinis ugdymas 

Pedagogų tarybos posėdis 

 

10.  Vaikų STEAM pažinimo raidos galimybės 

pasirenkant netradicines aplinkas, įstaigos lauko 

teritoriją, naujus metodus ir būdus. 

Nuolat STEAM projektai Pedagogų tarybos posėdis; 

Aptariama individualiai 

11.  IKT ir ugdymo metodų, aktyvinančių ugdytinių 

veiklas, taikymas ugdymo procese. 

Nuolat Kokybiškas ugdymo vykdymas Pedagogų tarybos posėdis; 

Aptariama individualiai 

12.  Švietimo pagalbos mokiniui specialistų 

dokumentų ir veiklos kontrolė. 

Nuolat Specialistų teikiama pagalba  Aptariama individualiai; 

VGK susirinkimas 

13.  Metodinių priemonių įvairovė ir patrauklumas. Nuolat Kokybiškas priešmokyklinis ir 

ikimokyklinis ugdymas 

Metodinės tarybos posėdis; 

Pedagogų tarybos posėdis; 

VGK susirinkimas 

 

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Karina Zvonkova 
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