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1. Įstaigos pristatymas: 
1.1. Biudžetinė įstaiga, Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“, Gėlių g. 2a, LT-25114 

Lentvaris, Trakų r. silasdarzelis@gmail.com 
1.2. Irena Nižauskienė, vadybinis stažas - 36 m., I vadybinė kvalifikacinė kategorija. 
1.3. Ugdytiniai (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą): 
Klasių/ grupių skaičius Mokinių/ auklėtinių skaičius 

2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 
10 10 200 197 

 
1.4. Darbuotojai: 

Administracijos 
darbuotojai (direktorius ir 

jo pavaduotojai, vyr. 
finansininkas) 

Pedagogai Pagalbos 
specialistai 

Kiti darbuotojai 
(auklėtojos 

padėjėjos, valytojai, 
budėtojai 

darbininkai, ir kt.) 
Skaičius Etatai Etatai Skaičius Etatai Skaičius Etatai Skaičius 

4 4 20.95 20 3 3 21 20 
 

1.5. Naudojamos patalpos: 
Lopšelis-darželis Skaičius (vnt.) Plotas (m²) 

Darželio grupių skaičius 10 1382,44 
Specializuoti kabinetai 2 50,69 
Administracijos kabinetai 4 49,65 
Metodinis kabinetas  1 73,33 
Aktų salė 1 73,33 
Sporto salė 1 87,03 
Virtuvė  1 50,19 
Rūbinė 10 160,20 
Kitos patalpos: valgykla 1 89,1 

 
1.6. Biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys): 

Finansiniai šaltiniai 2015 m. 
eurais 

2016 m. 
eurais 

Savivaldybės biudžetas SB 292485,65 268000 
Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas) SB (SP) 66864 68500 
Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos) SB (PN) - - 
Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacijos SB (VB) 4323 4360 
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF 2322 2396 
Europos sąjungos paramos lėšos ES - - 



Valstybės biudžetas VB 194 228 
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui 
finansuoti SB (MK) 

166855 178700 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM) 8990 4791 
 

 
2. Įstaigos veiklos (strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano įgyvendinimo) 

rezultatai. 
Analizuota ir vertinta ugdomojo proceso būklė ir kaita, siekiant inicijuoti pokyčius  

ugdymo   kokybei gerinti. 
Telkiant darželio bendruomenę, taikant naujoves, keliant profesinį meistriškumą, sudarytos 

tinkamos sąlygas būtinos visapusiškam, kokybiškam vaiko ugdymui(si). 
Vykdant 2016 metų tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Sėkmingai įgyvendintos įstaigos veiklos, ugdymo proceso efektyvinimo, dokumentų valdymo 
tobulinimo, planavimo, vertinimo ir įsivertinimo, šeimos ir darželio bendrystės, tradicijų tęstinumo,  
informacinių technologijų diegimo, ugdymo proceso dalyvių komunikacijos stiprinimo priemonės. 
Sistemingai vykdyta  pedagoginė stebėsena, atnaujintos edukacinės erdvės. Apibendrinta grupių 
sveikatos stiprinimo,  gamtosauginių  projektų įgyvendinimo patirtis. Atliktas RVASVT auditas ir 
sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė. Vaikų lankomumo rodiklis geresnis nei praėjusiais 
metais. 

2016 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 196 
ugdytiniams. Veikė 1 ankstyvojo ir 6 ikimokyklinio amžiaus bei 3 priešmokyklinio ugdymo grupės.  

Įstaigoje užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikta pedagoginė, psichologinė, 
socialinė  pagalba vaikui, šeimai. 25 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už maitinimo 
paslaugas lengvata, socialiai remtinų vaikų skaičius – 2, nemokamas maitinimas teiktas 5 
priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams.  

Lopšelyje-darželyje siekta vaikų ugdymo(si) proceso kokybės: ugdymo turinys 
integralus, visapusiškas, skatinantis vaiko raidą visose srityse.  

Įstaigoje įgyvendinamos lopšelio-darželio „Šilas“ ikimokyklinio ugdymo programa 
,,Pažinimo takeliu“ ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programos, kurios leido plėtoti 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, sudarė kokybiškas sąlygas vaiko 
pasirengimui mokyklai.  

Įstaigoje  dirba kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai:  Vyko kryptingas pedagoginio 
ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas. 2016 metais įstaigos pedagogai aktyviai 
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose: kvalifikaciją vadovai tobulino – 220  val., pedagogai – 
1032val.  

Gerų rezultatų pasiekta stiprinant vaikų sveikatą. Trečius metus įgyvendinama sveikos 
gyvensenos ugdymo programa ,,Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Jos tikslas siekti, kad vaikai 
išsiugdytų gebėjimus, įpročius, ir vertybines nuostatas būtinas sveikatai saugoti ir stiprinti. 
Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios sąlygos: darželio kieme įkurtos saugios, 
vaiko fizinį aktyvumą skatinančios, edukacinės aplinkos, įsigytas sporto inventorius ir sveikatinimo 
priemonės, sukaupta  metodinės literatūros, suburta kūrybinė sveikos gyvensenos grupė. Įrengta 
daugiafunkcinė sporto aikštelė su saugia danga (krepšinis, tinklinis, futbolas, bėgimo takeliai).  

Lopšelyje-darželyje įgyvendinami ilgalaikiai sveikatos ugdymo projektai: „Mylėkime 
Žemę taip kaip ji mus myli“, „Miklus piršteliai“, „Mano draugai - šukos, muilas, rankšluostukas“, 
„Augalai ir jų nauda“. 



 Įstaiga dalyvauja ES lėšomis finansuojamose programose  „Pienas vaikams“  ir ,,Vaisių 
vartojimo skatinimas mokyklose“. Tai puiki galimybė  kiekvieną dieną valgyti šviežius, skanius ir 
sveikus pieno produktus bei skanauti vaisius bendraamžių aplinkoje.  

Vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui taikyta tarptautinė programa ,,Zipio 
draugai“. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių“, buvo 
organizuota viktorina tarp  priešmokyklinio ugdymo grupių „Gyvenkime draugiškai“. Integruota 
žalingų įpročių prevencijos priemonių programa.  

Bendradarbiaujant su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu dalyvavome 
tarptautinėje konferencijoje ,,Ugdymo kokybė: kaip jos siekti“ parengėme ir pristatėme stendinį 
pranešimą ,,Sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka“. 

Organizuota metodinė diena ,,Naujovių paieška ir taikymas ugdymo procese“  Trakų r. 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Vykdomas tarptautinis tėvų ir pedagogų 
projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. Pranešimai ,,Sportuokime kitaip“, ugdomoji veikla ,,Bitė 
darbštuolytė“, ,,Netradicinės veiklos lauke 3-4m. grupėje“, ,,OPA-PA metodinių priemonių 
komplektas - tai padovanotas laikas girdėti ir matyti vaikus“. Projektinės veiklos ,,Te susijungia 
vaidyba ir muzika“, ,,Šachmatų karalystėje“. 

Saugaus eismo mokymas vyko kartu su Trakų kelių policijos  pareigūnais Lentvario 
miesto Bažnyčios gatvėje. Renginio  „Žingsniuok atsargiai“ metu vaikai mokėsi praktiškai pritaikyti 
turimas teorines žinias. 

Dalyvavome tarptautiniame projekte „Socialinio, ekonominio ir finansinio raštingumo 
programa AFLATUN - vaikų ir jaunimo ugdymui“ skaitėme pranešimą. Tarptautinio projekto 
„Vaiko kelias į gražią kalbą“ konferencijoje pristatėme savo veiklos aplanką. 

Įsitraukėme į tarptautinio projekto ,,Health edu: sveikatai palankios mitybos inovatyvaus 
mokymo metodologijos  vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“. 
Ugdomosiose veiklose ,,Skanu, nes pats gaminu“, ,,Vitaminai mano draugai“, ,,Sveikas maistas“, 
,,Vaisių vėrinukai“, ,,Nepaprasti žaidimai“ ir kt.  aktyviai dalyvavo ir ugdytinių tėvai. 

Dalyvaujame respublikiniame projekte ,,Pasakų laboratorija“ parengta ir pristatyta didaktinė 
priemonė. 

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų ugdytinių kūrybinių plakatų parodoje pristatytas plakatas 
,,Sveiko judėjimo piramidė“. 

Respublikiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje metodų mugė ,,Žaidimų vaivorykštė“ 
pristatyta metodinė priemonė ,,Mokausi pasakoti“.   

Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiau vaikų veiklų projekte: „Mažųjų 
olimpiada“ organizavome varžytuves Rūdiškių l/d ,,Pasaka“, Lentvario l/d ,,Svajonėlė“ Lentvario l/d 
,,Šilas“ komandoms. 

Įstaigoje organizuotos akcijos: ,,Padėkime nugalėti baltąjį badą“, ,,Sniego statiniai“, ,,Inkilų 
kėlimas“.  

Vyko tradiciniai renginiai: ,,Užgavėnės“, ,,Tau, mamyte“, išleistuvės ,,Lik sveikas, darželi“, 
mokslo ir žinių diena ,,Vėjas žais lapais rudenio gelsvais“, ,,Kalėdos kvepiančios cinamonu“. 

 Įstaigos ugdytiniai dalyvavo Trakų rajono mažųjų skaitovų konkurse ,,Po gimtinės stogu“. 
Laimėta II vieta.  

Buvo organizuotos edukacinės išvykos: Vilniaus kelių policijos saugaus eismo klasę, 
Lentvario biblioteką, Dalgedų sodybą, Vilniaus planetariumą, Vilniaus oro uostą, Vilniaus SEB 
banką, Lentvario pradinę mokyklą, Vilniaus technikos muziejų, Vievio malūną, Lentvario miesto  
parką, Lentvario miesto paštą. 



Pravestos atviros ugdomosios veiklos ,,Kolega – kolegai“: ,,Kelionė po saugaus eismo šalį“, 
,,Kur gyvena voras?“, ,,Pirštukai žaidžia“, ,,Voverytės kelyje“, ,,Aš kūrėjas“, ,,Aš saugus, kai žinau“, 
,,Laukiniai gyvūnai“, ,,Bitės darbštuolytės“, ,,Pažintis su pinigais“, ,,Raidžių šalis“, ,,Penki 
žingsniai“, ,,Žemės prašymas“, ,,Naujosios technologijos“. 

Parengtas ir skaitytas pranešimas rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams 
,,Šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo kokybė ir turinys“ Organizuota diskusija ,,Mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimas“. 

Įstaigoje organizuojami seminarai pedagogams, gerosios darbo patirties sėmėmės Estijos  
ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  

Lopšelyje-darželyje buvo kryptingai skatinama vaikų kūryba aktyvinant vaizduotę, mąstymą, 
intuiciją, sudaromos sąlygos kūrybinėms galioms plėtotis, įgyti meninės ir estetinės kompetencijos 
pagrindus. Vaikai išgyveno atradimo, unikalios saviraiškos džiaugsmą, įgijo įvairių sričių gebėjimų 
dalyvaudami piešinių parodose.  

 
3. Mokyklos teikiamų paslaugų rūšys (vykdomos programos ir jų rezultatai, 

kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, mokyklos teikiamos mokamos paslaugos ir kt.). 
2016 m. įstaigoje dirbama pagal Trakų r. savivaldybės tarybos patvirtintą lopšelio-darželio 

„Šilas“ Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Pažinimo takeliu“. Mokyklai vaikai ruošiami 
vadovaujantis Priešmokyklinio bendrojo ugdymo programa bei vadovo partvirtintu lopšelio-darželio 
„Šilas“ priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu. Ugdymo programų įgyvendinimo 
tobulinimui vykdyta priežiūra. Vertinti ugdytinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis  
,,Vaikų pasiekimų ir pažangos aprašu“, vaiko pažanga ir pasiekimai fiksuojami vaiko dienoraštyje.  

Vaiko gerovės komisija padėjo organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo 
pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, atliko su vaiko gerove 
susijusias funkcijas. 2016 metus buvo organizuoti šeši Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 

Ugdėme  penkis specialiųjų poreikių  turinčius  vaikus. Kreiptasi  į Trakų ŠPT  PPS dėl 3 vaikų 
turinčių ugdymosi sunkumų  pirminio įvertinimo bei 1 vaiko pakartotinio vertinimo. 1 mergaitė serga 
cukriniu diabetu, jai 3 kartus per dieną  leidžiamas insulinas. 

Taikomi vaikų poreikių specifiką atitinkantys pagalbos būdai.  
Su vaikais, turinčiais emocinių elgesio sutrikimų dirba socialinis pedagogas.  
 Logopedo pagalba  teikta  42 vaikams. 16 vaikų  išvyko į mokyklą: 12 - sutrikimai pašalinti, 4 

- sutrikimai pašalinti iš dalies. Logopedo pagalba tęsiama 26 vaikams. 
 Organizuoti mokymai tėvams „Kaip į mano kalbą atkeliauja garsai“, nuolat vyksta 

individualios konsultacijos.   
 Įstaigoje 2 kartus per savaitę vyksta krepšinio, sportinių šokių, anglų kalbos būrelių 

užsiėmimai. Muzikai gabūs vaikai dainuoja vokaliniame ansamblyje ,,Šilinukai“, šoka tautinius 
šokius. 

2016m. atliktos trys ugdytinių tėvų apklausos. 97 proc. apklaustųjų, įstaigoje teikiamas 
paslaugas įvertino puikiai, 3 procentai - gerai.  

 
4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą (vadovo veikla formuojant ir 

keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais). 
Įgijau ir tobulinau žinias apie vadovavimo aspektus puoselėjant mokyklos kultūrą. Inicijavau 

ir tvirtinau kūrybines ir kitas darbo grupes pagal įstaigos veiklos kryptis ir tradicijas lopšelio-darželio 
kultūrai puoselėti ir plėtoti. 



Skatinau lopšelio-darželio bendruomenę dalyvauti bendruose projektuose, programose, 
atstovauti įstaigai įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Skatinau lopšelio-darželio  ikimokyklinių ir 
priešmokyklinių grupių pedagogus savo gerąją darbo patirtį skleisti šalies lygmeniu. 

Sutelkiau bendruomenę siekti, kad įstaigos kultūros požymiai, vertybės ir normos būtų 
pastebimos išorinėje kultūroje. Inicijavau bendruomenę lopšelio-darželio internetinės svetainės  
sukūrimui, informacijos apie įstaigos veiklą  sklaidai internete www.lentvariosilas.lt 

Inicijavau partnerystės tinklo, į kurį įeina įstaigos bendruomenė, užsienio partneriai, valdžios 
ir kitos švietimo ir mokslo institucijos, kūrimą. Vykdoma ,,Bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais“  programa. 

Vyksta tamprus bendradarbiavimas su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu. Surengtoje 
tarptautinėje konferencijoje pristatėme stendinį pranešimą ,,Sąlygų sudarymas“.  

Dalyvavau Lentvario seniūnijos socialinės paramos komisijos veikloje vertinant vietos 
bendruomenės poreikius. 

Dalyvavau Trakų rajono savivaldybės Bendruomenės  sveikatos tarybos veikloje. 
2016 metais gautos padėkos: 

 LR Švietimo ir mokslo ministerijos piešinių konkurso ,,Mes visi lygūs ir mūsų darbai  
vienodai reikalingi” laureatai. 

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso  
,,Sveikuolių sveikuoliai” II vietos laimėtojai. 

Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Iš knygelės į širdelę 2016” laureatai. 
Tarptautinio tėvų ir pedagogų projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą”  vykdymą,  

profesionalų ir kūrybinį darbą apdovanoti padėkos raštu. 
Trakų r. Velykinių darbų parodoje – konkurse I vieta. 
Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos Šeimų sporto  

rungtynėse ,,Sportuoja visi - dideli ir maži” laureatai. 
Lietuvos moterų sporto asociacijos Respublikiniame LMSA sporto festivalyje  

,,Sportuojanti mergaitė - būsima olimpietė 2016” laureatai. 
Lentvario kultūros rūmų  vaikų koncerto ,,Gerumo spindulėliai” vokalinio kolektyvo  

,,Šilinukai” kasmetinis pasirodymas. 
VĮ Trakų miškų urėdijos Jaunųjų miško bičiulių tunto ,,Šilinukai aktyvų dalyvavimą  

renginiuose. 
Respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų projektas ,,Pasakų laboratorija” dalyviai. 
Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Mano mylimiausia pasaka” laureatai. 
Trakų r. savivaldybės konkurso ,,Kūrybiški ir saugūs” nugalėtojai. 
Trakų r. savivaldybės  kalėdinių žibintų kompozicijų konkurse ,,Trakai – senovinių  

žibintų kraštas 2016“ nugalėtojai.  
Trakų r. ikimokyklinių įstaigų  mažųjų skaitovų konkurso ,,Po gimtinės stogu” laureatai 

  2016m. 
Trakų r. dainos konkurso ,,Laisvės daina” laureatai. 
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Mažųjų olimpiada 2016m.” 

prizininkai.   
 

5. Ugdymo(si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų 
kūrimas ir tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, tėvų (globėjų, 
rūpintojų) informavimas ir švietimas.  

http://www.lentvariosilas.lt/


Ugdymo procesas vyko sklandžiai. Ugdymo turinys buvo planuojamas ir koreguojamas kartu 
su darbo grupėmis, priimant visiems palankius sprendimus, palaikant komandų iniciatyvas bei 
atsižvelgiant į esamą situaciją. Susitarta dėl vaikų vertinimo ir vertintojų (pedagogai, tėvai, vaikai), 
ugdytojų ir ugdytinių sąveika grįsta partneryste.  

Vaikams sudaryta jų poreikius atitinkanti aplinka. Atnaujintas inventorius, įsigyta naujų 
ugdymo, sporto ir techninių priemonių. Edukacinės aplinkos estetiškos, funkcionalios, atitinkančios 
vaikų amžių, higienos reikalavimus, užtikrinančios bendruomenės narių saugumą. 

Efektyviai veikė darželio bendruomenės informavimo ir švietimo sistema. Atvirų durų dienos, 
aktyvus tėvų dalyvavimas renginiuose,  susirinkimuose, seminarai tėvams. 

Vyko susitikimai - diskusijos su Lentvario pradinės mokyklos administracija ir mokytojais. 
Analizuoti sunkumai su kokiais mokykloje susiduria pirmokas. 

 
6. Žmogiškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. 

Personalo valdymo politika įstaigoje skaidri, taikomi komandinio darbo metodai. 
Mokykloje dirba 19 aukštos kvalifikacijos, kompetentingų pedagogų: 5 auklėtojai 

metodininkai, 9 vyresnieji auklėtojai, 5 auklėtojai. Amžiaus vidurkis – 44 metai. Dalis  pedagogų 
dirba 1,5 etato. Kiekviena pedagogė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Aktyviai dalijosi 
gerąja darbo patirtimi, rengė bei vykdė  projektus. 

Materialiniai ir finansiniai ištekliai 2016 m. panaudoti taupiai ir tikslingai, sprendimai derinti 
su vietos bendruomene. Veiksminga paramos lėšų pritraukimo sistema. Paramos 2016 metais gauta 
419 eurų, surinkta 4372,60 eurų 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio. 2 procentų buvo nupirkti 
medinukai 700 eurų ir 10999 buvo sumokėta už lauko žaidimo aikštelių įrengimus UAB ,,Patikimas 
turtas“ 

Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų teiktos išvados.  
2016 m. įstaigoje buvo atlikti du patikrinimai:  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

Trakų skyrius. Patikrinimo (2016-09-21 aktas Nr. 0298217/ 64VPĮP-95) išvados ir nurodymai: 
Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta. Laikytis teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių 
maisto saugą ir kokybę. 

 Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2016m. kovo 22d. aktas Nr. 25(22.4.10.)-PP-456 
Patikrinimo metu Lietuvos HN75:2010 pažeidimų nenustatyta. 

 
7. Problemos susijusios su įstaigos veikla. 
Ikimokyklinio ugdymo specialistų trūkumas. Būtinas dviejų grupių grindų remontas dėl 

daugybinių betoninio pagrindo defektų. Darželio teritorijoje auga daug  tuopų, kurios alergizuoja 
aplinką ir esant stipriam vėjui lūžta.  

  
 
Direktorė          Irena Nižauskienė 
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