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PRITARTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos  

2019 m. balandžio 25d. sprendimu  Nr. S1E-26 

 

 

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS“ 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Trakų r. Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas“, kodas – 190647522, Gėlių g. 2 A, LT-25114, Lentvaris, 

Trakų rajonas. 

2. Ugdytinių skaičius palyginus su 2017m. – 199  ir  2018m. – 205 padidėjo. 

Veikia 10 grupių: 

- 1 ankstyvojo amžiaus (2-3m.) grupės – 16 ugdytinių; 

- 2 jaunesniojo amžiaus (3-4m.) grupės – 42 ugdytiniai; 

- 2 viduriniosios  (4-5m.) grupės – 42 ugdytiniai; 

- 3 vyresniosios (5-6 m.) grupės – 63 ugdytiniai; 

- 2 priešmokyklinio ugdymo grupės - 42 ugdytiniai. 

Į bendrojo ugdymo grupes integruoti 9 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.  

 

3. Vykdomos   ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo takeliu“ ir Bendroji  

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos.  

Užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikiama pedagoginė, logopedo, psichologo, socialinio 

pedagogo  pagalba vaikui ir šeimai.  

4.  Darbuotojai: 

Administracijos 
darbuotojai (direktorius ir 

jo pavaduotojai, vyr. 

finansininkas) 

Pedagogai Pagalbos specialistai Kiti darbuotojai 
(aukl. padėjėjos,  

virėjos,sandėlininkė, 

valytoja, darbininkai 
ir kt.) 

Etatai Skaičius Etatai Skaičius Etatai Skaičius Etatai Skaičius 

4 4 20,95 20 3,5 3 20,5 20 

  

Įstaigoje  dirba kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai:  7 metodininkai, 4 vyresnieji auklėtojai, 1 - 

auklėtojas.  

5. Ataskaitinių metų biudžetas: 

- MK – 198000 Eur, SB – 346600 Eur; 

- papildomai pritrauktos lėšos - 7412,09 Eur, (2%  lėšos, ES fondų ir kt.) 

- tėvų įnašai 89764,08 Eur, iš jų: 

- mitybai panaudota  - 69644,57 Eur; ( 23 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už 

maitinimo paslaugas lengvata). 

- ugdymo aplinkos kūrimui – 13113Eur; 

- ūkiniam inventoriui  ir švaros priemonėms įsigyti – 7006,00 eurų; 
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Analizuojant ir vertinant pokyčius visuomenėje, švietimo sistemoje siekiame atsinaujinti, ugdyti 

kūrybišką, laisvą ir savimi pasitikinčią asmenybę, išlaikyti modernios įstaigos statusą, siekti ugdymo 

paslaugų kokybės, švietimo turinio įvairovės,  atveriant daugiau erdvės kiekvieno ugdytinio 

poreikiams ir galimybėms.  

6. Sveikatos ugdymas yra viena iš svarbiausių darželio bendruomenės veiklos sričių. Įgyvendinant 

Sveikatos stiprinimo programą naudotos naujos, efektyvios vaikų sveikatą stiprinančios formos. 

Šiltuoju metų laikotarpiu ugdymosi procesas perkeliamas į lauko  žaidimo aikštelėse įrengtas 

edukacines erdves. 

 

6.1. Baigiama įgyvendinti penkerių metų 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 suburta kūrybinė 

sveikos gyvensenos grupė, kurią sudaro pedagogai, specialistai, tėvų atstovai.  

 

6.2. Lopšelyje-darželyje įgyvendinti ilgalaikiai sveikatos ugdymo projektai:  

,, Erasmus+ Lietuvos sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir 

praktika ikimokykliniame ugdyme.“; Sveikatos saugojimo ir žmogaus saugos kompetencijų ugdymas 

,,Darželyje visa šeima – vaikutis, tėtis ir mama“; Vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymas 

,,Vaiko kelias į gražią kalbą“; Specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinė veikla ,,Žaidimai moko“.  

6.3. Vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui taikoma tarptautinė programa ,,Zipio draugai“. 

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių“, ,,Tolerancijos savaitė“ 

Buvo organizuojamos ugdomosios veiklos ,,Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms“  

6.4. Parengtas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Jo paskirtis – 

padėti lopšelio darželio bendruomenei užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos 

apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi. 

6.5. Sukurtos palankias sąlygas atskleisti vaikų individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius.  Efektyvus komandinis - auklėtojų, specialistų ir tėvų darbas ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Mokslo metų pradžioje kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai nustatyti 45 vaikams.  Pagalba buvo teikiama 27 ugdytiniams. Kalba ištaisyta 14 vaikų, 

kitiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimai pašalinti dalinai.  

6.6.  Atlikta lauko žaidimo aikštelių patikra. Technikos kontrolės tarnybos ,,Tuvlita“. Vaikų žaidimo 

aikštelės techninio patikrinimo  ataskaita  Nr. 18-08-146/1 2018-05-17. Vaikų žaidimo aikštelės 

įrengimų būklė atitinka HN131:2015 reikalavimus. 

 

6.7. Atliktas RVASVT auditas ir sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė. Valstybinės maisto 

ir veterinarinės tarnybos mūsų lopšelis-darželis priskirtas  mažos rizikos grupei, planiniai 
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patikrinimai atlikti be jokių pažeidimų ar inspektorių pastabų. Ženkliai pakito vaikų lankomumo 

rodikliai, sumažėjo sergamumas. 

 

7. Modernizuotos darželio vidines edukacines erdvės, mobili ugdymo(si) aplinka atitinka individualius 

vaikų gebėjimus bei poreikius. Aštuoniuose  ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupėse  

įrengtos interaktyviosios  lentos ir aktyviai naudojamos ugdomajame procese, sporto salėje – 

interaktyvios grindys. Socialinio pedagogo ir psichologo individuali veikla vyksta sensoriniame 

kambaryje, kuriame aktyvinami visi vaiko pojūčiai.  

 

7.1. Atnaujintos ir naujai kuriamos lauko edukacinės erdvės. ,,Mažasis knygynėlis“, sodas kuriame 

10-ties grupių bendruomenės pasodino ir prižiūri vaismedžius ir vaiskrūmius. ,,Mažojo mokslininko 

laboratorija“ įrengta tyrinėjimui ir eksperimentams, lauko muzikos instrumentų erdvėje. 

 

7.2. Dalyvavome LR švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame, 2018m. edukacinių erdvių kūrimo 

ir kūrybiško jų naudojimo ugdymosi procese, konkurse - tapome nugalėtojais. SMM padėka 

    ,,Už laimėjimą mokyklų edukacinių erdvių konkurse“. 

8. Skatinamas kryptingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

8.1. Mokymai organizuojami įstaigoje, todėl yra prieinami visiems pedagogams.  Tobulėja pedagogų 

kompetencijos naudojant  IKT  ugdomajame  procese, jų veiklos vertinimas ir įsivertinimas, ugdymo 

turinio planavimas,  mąstymo žemėlapių kūrimas.  

Vadovai kvalifikaciją tobulino – 222  val. (1 vadovas – 111 val.), pedagogai – 1124 val.(1 pedagogas 

- 80 val.). 

 

8.2. Dviem pedagogam suteikta  auklėtojo – metodininko, vienam - vyresniojo auklėtojo 

kvalifikacinė kategorija. 

9. Analizuojama ir vertinama ugdomojo proceso būklė ir kaita, siekiant pokyčių ugdymo kokybės 

gerinimui. 

Atlikus platųjį veiklos įsivertinimą, pasirinktos ir giliau išanalizuotos aktualiausios ugdymo kokybę 

įtakojančios veiklos sritys. Gauti rezultatai aptariami, lyginami su praėjusiųjų metų rezultatais. 

 

 

 

 
 

 

1.  Vaiko ugdymas ir 
ugdymasis 

2016m. - 89% 2017m. - 97% 2018m. - 98,4% 

2. Vaiko ugdymo(si) 
pasiekimai 

2016m. - 84% 2017m. - 98% 2018m. - 98,7% 

3.  Parama ir pagalba 
vaikui, šeimai 

2016m. - 92% 2017m. - 100% 2018m. - 100% 
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Parengta  vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, pagal kurią pedagogas vertina vaikų 

pasiekimus ir pažangą du kartus metuose, supažindina tėvus ir bendradarbiauja ieškodami bendrų 

tikslų, kad pasiektų kuo geresnių rezultatų. 

Įstaigos vadovai prižiūri pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei 

panaudojimo įgyvendinimą, užtikrina vertinimo dermę įvairiose amžiaus grupėse, inicijuoja vaikų 

pasiekimų ir pažangos aptarimą metodinės grupės pasitarimuose bei Vaiko gerovės komisijos  

posėdžiuose, parengia bendrą vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo kiekybinę ir kokybinę ataskaitą. 

 

Ikimokyklinio ugdymo vaikų pažangos rezultatai: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos rezultatai (pagal 5 kompetencijas): 

 

 

 

 

 
 

Vaikų pasiekimų rezultatų analizė padeda išsikelti  kitų metų veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius 

tikslingai orientuotus į vaiko pasiekimus ir pažangą.  

 

9.1. Atliktos 2 anketinės apklausos apie darželio veiklos organizavimą, tėvų poreikius ir lūkesčius. 

 

9.2. Apibendrintą įstaigos gerąją darbo patirtį  skleidėme rajono, šalies ir Latvijos respublikos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Dalyvavome respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose, skaitėme pranešimus. 

   9.2.1. Lyderių laikas 3 stažuotei priėmėme Kauno miesto vaikų darželių vadovų  delegaciją. 

9.2.2. Įstaiga kartu su Trakų rajono Švietimo centru bei Trakų rajono savivaldybės švietimo 

skyriumi organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų konferenciją  

1. SVEIKAS 2017m. - 95% 2018m. - 98% 

2. ORUS 2017m. - 86% 2018m. - 88% 

3. BENDRAUJANTIS 2017m. - 76% 2018m.- 86% 

4. SMALSUS 2017m. - 88% 2018m. - 76% 

5. KURIANTIS 2017m. - 80% 2018m. - 83% 

6. SĖKMINGAI BESIUGDANTIS 2017m. - 83% 2018m.- 80% 

1. SOCIALINĖ 2017m. - 99% 2018m. - 95% 

2. SVEIKATOS 2017m. - 95% 2018m. - 98% 

3. PAŽINIMO 2017m. - 90% 2018m. - 88% 

4. KOMUNIKAVIMO 2017m. - 88% 2018m. - 90% 

5. MENINĖ 2017m. - 95% 2018m. - 95% 
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,,Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir jų panaudojimas ugdomajame procese“, kuri įvyko 

rugsėjo 20 dieną Trakų konferencijų centre „Trasalis“. Konferencijos tikslas: pasidalinti darbo 

patirtimi, keistis inovatyviomis idėjomis, kuriant edukacines erdves ir didaktines priemones bei jas 

naudojant ugdomajame procese. 

9.2.3. Organizuota metodinė diena Trakų r. meninio ugdymo mokytojams „Lietuvių liaudies 

papročiai tradiciniuose Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ bendruomenės renginiuose“. 

9.2.4. Organizuotas  Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių 

idėjų    lauko erdvėse projektas „Kieme šoka vasara“,  „Rudens mozaika“. 

10. Problemos susijusios su įstaigos veikla. 

10.1.  Ikimokyklinio ugdymo specialistų trūkumas.  

 

10.2. Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių bei kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų 

skaičiui prašome įsteigti 0.5 logopedo, 0.5 spec. pedagogo ir  1 mokytojo padėjėjo  etato. 

Dokumentai, įrodantys pagalbos teikimo poreikį ugdytiniams, bus pateikti įstatymu nustatyta tvarka. 

 

10.3.  Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, būtinas stogo sniego laikiklių įrengimas. 

 

 

Direktorė                                     Irena Nižauskienė 

 
     PRITARTA: 

     Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ mokyklos tarybos posėdžio 

     2019 m. kovo 27d.  nutarimu  Nr. 2 

 

 


