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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 - 30 m., I vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

1.3. Ugdytiniai (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą): 
Klasių/ grupių skaičius Mokinių/ auklėtinių skaičius 

2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 

10 10 197 199 

 

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 20,5 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 

 
 

 

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

rezultatai. 

Įgyvendinant 2017 metų veiklos planą, buvo siekiama strateginių tikslų – sukurti vaikams 

palankias sąlygas atskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, 

gerinti įstaigos materialinę bazę siekiant atnaujinti ugdymosi aplinkas,  kurti darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo sistemą, skatinti kryptingą mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

Šių tikslų įgyvendinimui iškelti du metiniai tikslai:  



Visų lopšelio-darželio bendruomenės narių pozityvaus požiūrio į sveiką gyvenseną ugdymas, 

padedant vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukuriant sveikatai palankią fizinę ir 

psichosocialinę aplinką, analizuoti ir vertinti ugdomojo proceso  būklę ir kaitą, siekiant inicijuot i 

pokyčius ugdymo kokybei gerinti. 

Telkiant darželio bendruomenę, taikant naujoves, keliant profesinį meistriškumą, sudaryti 

tinkamas sąlygas būtinas visapusiškam, kokybiškam vaiko ugdymui(si), siekta šių uždavinių 

įgyvendinimo: didinti bendruomenės narių kompetenciją sveikatos ugdymo klausimais, gausinti ir 

racionaliai naudoti materialiuosius  išteklius, plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų 

kokybę, užtikrinti glaudų bendruomenės narių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ir gerosios 

patirties sklaidą. Sudaryti sąlygas sutelktai, refleksyviai, besimokančiai bendruomenei vystytis, 

vykdyti vaikų pasiekimų ir pažangos stebėseną.  

Vykdant 2017 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.  

Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos mūsų lopšelis-darželis priskirtas  mažos rizikos 

grupei, planiniai patikrinimai atlikti be jokių pažeidimų ar inspektorių pastabų. 

Ženkliai pakito vaikų lankomumo rodikliai, sumažėjo sergamumas. 

2017 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 199 

ugdytiniams. Veikė 1 ankstyvojo ir 7 ikimokyklinio amžiaus bei 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. 

Įstaigoje užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikta pedagoginė, psichologinė, socialinė ir 

teisinė pagalba vaikui, šeimai. 21 vaiko šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už maitinimo 

paslaugas lengvata, socialiai remtinų vaikų skaičius – 4, nemokamas maitinimas teiktas  3 

priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams. 1 ugdytinei skirtas privalomas priešmokyklinis 

ugdymas. 

           Mokslo metų pradžioje kalbos ir komunikacijos sutrikimai nustatyti 46 vaikams.  Pagalba 

buvo teikiama 26 ugdytiniams (18 ugdytinių turintys fonetinius kalbėjimo sutrikimus ir 8 ugdytiniai 

turintys sulėtėjusią kalbos raidą)   Kalba ištaisyta 11 vaikų, kitiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimai 

pašalinti dalinai. 8 vaikams pagalba tęsiama.  

Lopšelyje-darželyje siekta vaikų ugdymo(si) proceso kokybės: ugdymo turinys integralus, 

visapusiškas, skatinantis vaiko raidą visose srityse. Įstaigoje įgyvendinamos Lentvario lopšelio-

darželio „Šilas“ ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo takeliu“ ir Priešmokyklinio ugdymo 

bendroji programa, kurios leido plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kompetencijas, sudarė kokybiškas sąlygas vaiko pasirengimui mokyklai.  

Gerų rezultatų pasiekta stiprinant vaikų sveikatą. Lopšelyje-darželyje ,,Šilas“ parengta ir 

ketvirtus 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 (sveikatingumo takas pagal Sebastiano Kneipo 

metodiką), sukaupta  metodinės literatūros, suburta ir savo veiklą vykdo kūrybinė sveikos 

gyvensenos grupė.  

Lopšelyje-darželyje įgyvendinami 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, gerą sveikatą“; Specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinė 

veikla ,,Žaidimai moko“.  

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“, 

naujas priedas ir ugdymosi priemonės skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių“,  organizuota bendra 

veikla tarp grupių „Būk mano draugas“. Integruota žalingų įpročių prevencijos priemonių programa. 

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

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.  

Praktikoje taikyta vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kurioje ugdytinių 

pasiekimų vertinimo kriterijai orientuoti į ugdymo proceso kokybę. Vertinimo rezultatai panaudoti 

kiekybiniams ir kokybiniams vaiko pažangos pokyčiams nustatyti, ugdymo turiniui ir metodams 

koreguoti, veiklai tobulinti. 

Lopšelyje-darželyje vyko Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

,,Sveikatos želmenėliai“ metodinė – praktinė konferencija ,,Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. 

Konferencijos dalyvius pasveikino Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja 

Dalia Dzigienė. Parengti pranešimai: ,,Kupina žaismės ir vaiko poreikius tenkinanti darželio 

aplinka“,  ,,Aktyvi darželio bendruomenės veikla kuriant ir įgyvendinant sveikatos stiprinimo 

projektus“, ,,Vaiko emocinė raiška ir saviraiška“.  

Lauko žaidimų aikštelėse svečiai stebėjo jungtinę ir savaiminę vaikų veiklą. Naujoje 

daugiafunkcinėje sporto aikštelėje  vaikai žaidė  sportinius žaidimus: krepšinį, tinklinį, kvadratą,  

organizavo linksmąsias estafetes.  

Lauko muzikinėje erdvėje vaikų laukė daug staigmenų ir įvairiausių muzikinių instrumentų. 

Stebėjo ugdomąją veiklą, pristatė savos gamybos metodines priemones.  

Konferencijoje dalyvavo: Vilkaviškio, Alytaus, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Kauno, 

Rokiškio miestų ir Trakų r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

Pagerėjo pedagogų metodinės veiklos sklaida įstaigoje. Pristatyta 12 atvirų ugdomųjų veiklų 

įstaigos pedagogams.  

Grupių bendruomenės įgyvendino 11 projektų, organizavome pramogas, viktorinas, akcijas 

Pasaulinės vandens dienos, Pasaulinės maisto dienos paminėjimams.  



Lopšelyje-darželyje vyko edukacinė-prevencinė veikla ,,Dantukų priežiūra“, kurią vedė 

Kauno kolegijos lektorė-dantų higienistė ir Lentvario mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė. 

Pedagogai dalyvavo ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 

organizuotuose respublikiniuose renginiuose: „Sportuoja visi - dideli ir maži“, „Aktyvus rugsėjis 

2017“. Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, vyko 

trys etapai. Sporto šventė „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2017“.  

Vyko tradiciniai renginiai,  dalyvavome mažųjų skaitovų konkursuose, pelnėme prizines 

vietas. 

 Buvo organizuojamos edukacinės išvykos: Vilniaus kelių policijos saugaus eismo klasė, 

Dalgedų sodyba, Vilniaus planetariumas, Vilniaus Geležinkelio muziejus, Vievio malūnas, J. 

Damausko ūkis, Alpakų ūkis, Užutrakio dvaro sodyba (vyresniojo ir priešmokyklinio ugdymo 

grupės). 

Pedagogai dalyvavo Trakų rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų 

pedagogų gerosios patirties darbų parodoje „Idėjų mugė 2017“  pristatė vaizdines ir didaktines 

priemones.  

Lopšelio-darželio vokalinis ansamblis ,,Šilinukai“, su parengta koncertine programa, 

dalyvavo organizuojamuose renginiuose: Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio ugdymo įstaigų 

mokinių respublikinis teisinių žinių konkurso ,,Temidė“ antrajame etape; Lentvario miesto 

,,Vaikystės“ šventėje; Trakų miesto šventėje „Trakų vasara 2017“; Lentvario kultūros rūmų 

renginyje „Gerumo spindulėliai“; Trakų miško urėdijos renginyje ,,Kalėdų puošmena“. 

Įstaigoje organizuoti grupių  ir visuotiniai  tėvų susirinkimai,  parengti ir skaityti pranešimai: 

,,Ikimokyklinio ugdymo programos ,,Pažinimo takeliu“ pristatymas“ , Priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos metodinės priemonės OPA PA pristatymas. Tarptautinės programos ,,Zipio 

draugai“ pristatymas“. ,,Tėvų siūlymai, kad veikla mūsų darželyje taptų dar įdomesnė“.  ,,Tėvų 

savanorystė ugdymo procese“. ,,Pagalbos galimybės ugdymo(si) sunkumus patiriančiam vaikui“, 

,,Mažais žingsneliais link gražios kalbos“.  ,,Komunikacija per pasakas“ , ,,Grybų laboratorija“, 

,,Šešėlių teatro panaudojimo galimybės, ugdant komunikavimo kompetenciją“. ,,Sėkmingai 

besiugdančio vaiko aplinka“, ,,Vaikų patirtis tyrinėjimų erdvėse“, ,,Gražios kalbos takeliu“, 

,,Žaisdami mokomės kalbėti“.  

Lopšelio-darželio pedagogų bendruomenė dalyvavo įstaigoje organizuotose seminaruose: 

Mokymai ,,SMART interaktyvios lentos programos taikymas ugdymo procese“, ,,Kvalifikacijos 

tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą“, ,,Stresas ir jo įveika pedagogo darbe“, ,,Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos“, ,,Emocinio 2-6 metų amžiaus tarpsnio vaikų ugdymo 

svarba“. 

Lopšelyje-darželyje buvo organizuota švietėjiška veikla. LEU lektorė daktarė Sigita Burvytė 

skaitė paskaitas: pedagogų bendruomenei ,,Vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas 

darželyje“, auklėtojų padėjėjų bendruomenei ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjos-

vaikų ugdymo proceso dalyvės“ ir ugdytinių tėvams ,,Emocinio 2-6 metų amžiaus tarpsnio vaikų 

ugdymo svarba“. Šeimos gydytojo Mindaugo Pauliaus paskaita ,,Mažųjų sveikata – ką prisiminti, ko 

nepamiršti“. 



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. 

 Įstaigoje aktyviai dirbo savivaldos institucijos: buvo organizuoti 4 Mokytojų tarybos, 4 

Metodinės grupės, 4 Mokyklos tarybos posėdžiai. Planingai ir kryptingai savo veiklą organizavo 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija, Vaiko gerovės komisija, darbo 

grupės. Efektyvi savivaldos institucijų veikla sutelkė įstaigos bendruomenę kokybiškai įgyvendinti 

svarbiausius įstaigos uždavinius, paskatino aktyvų dalyvavimą formuojant įstaigos kultūrą, kuriant 

palankesnes darbo ir poilsio sąlygas. 

Pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

institucijomis, sveikatos apsaugos įstaigomis, kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis, seniūnija, 

visuomeninėmis organizacijomis, rėmėjais. Siekiant ugdymosi tęstinumo buvo organizuoti  bendri 

renginiai su Lentvario pradine mokykla (vaikų darbų parodos, ekskursija po mokyklą, pradinių 

klasių mokytojų susitikimai su būsimų pirmokų tėvais). Planinga ir kryptinga jungtinė veikla sudarė 

sąlygas vaikų saviraiškai, socialinių poreikių tenkinimui, aktyvino metodinę veiklą, skatino 

pedagogus keistis gerąja darbo patirtimi. Informacija apie lopšelio-darželio veiklą nuolat 

atnaujinama internetinėje svetainėje (www.lentvariosilas.lt). 

Atliktas 2017 mokslo metų įstaigos veiklos įsivertinimas. Užpildytos ir aptartos pedagogo 

savianalizės anketos,  apibendrintos ir įvertintos stebėtos ugdomosios veiklos, vyko metiniai 

pokalbiai, įvertintas užduočių atlikimas.        

VAK grupė  atliko vidaus auditą. Geriausiai pedagogų įvertintos šios sritys: etosas, įstaigos 

įvaizdis, partnerystė ir viešieji ryšiai. Ugdymo turinys ir planavimas, vaiko pasiekimų kokybė, jo 

teisių garantavimas ir atstovavimas, poreikių tenkinimas. Įstaigos veiklos įsivertinimas ir 

planavimas, vadovavimo stilius ir materialinių išteklių valdymas. Tobulintinos veiklos sritys: 

mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė, mokytojų ir tėvų veiklos 

dermė skatinant vaiko ugdymosi motyvaciją.  Veiklos įsivertinimo rezultatai  panaudoti pažangiems 

įstaigos pokyčiams ir prioritetams numatyti rengiant 2018 metų įstaigos veiklos planą.   

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

kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, mokyklos teikiamos mokamos paslaugos ir kt.). 

2017 m. vadovavomės 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. 2017 metais buvo organizuoti vienuolika  Vaiko gerovės komisijos posėdžių. 

Ugdėme  aštuonis specialiųjų ugdymosi  poreikių  turinčius  vaikus. Kreiptasi  į Trakų ŠPT  

PPS dėl 2 vaikų turinčių ugdymosi sunkumų  pirminio įvertinimo bei 1 vaiko pakartotinio vertinimo. 

1 mergaitė serga cukriniu diabetu, jai 3 kartus per dieną  leidžiamas insulinas. 

http://www.lentvariosilas.lt/


Taikomi vaikų poreikių specifiką atitinkantys pagalbos būdai.  

Su vaikais, turinčiais emocinių elgesio sutrikimų dirba socialinis pedagogas.  

 Logopedo pagalba  teikta  26 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, futbolo, sportinių šokių, anglų kalbos būrelių 

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

šokius. 

2017m. atliktos dvi ugdytinių tėvų apklausos. 99 proc. apklaustųjų, įstaigoje teikiamas 

paslaugas įvertino puikiai, 1 procentas - 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. Informacija apie įstaigos veiklą  -  www.lentvariosilas.lt 

Plėtoju  partnerystės tinklo, į kurį įeina įstaigos bendruomenė, užsienio partneriai, valdžios ir 

kitos švietimo ir mokslo institucijos, kūrimą. Vykdoma ,,Bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais“  programa. 

Dalyvavau Lentvario seniūnijos socialinės paramos komisijos veikloje vertinant vietos 

bendruomenės poreikius. 

Dalyvavau Trakų rajono savivaldybės Bendruomenės  sveikatos tarybos veikloje. 

2017 metais gautos padėkos: 

Už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2017 m. respublikiniame ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų projekte ,,Mažųjų olimpiada“. Lietuvos olimpinis komitetas. 

Už dalyvavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą respublikiniame projekte ,,Ikimokyklinukų 

žiemos Olimpiada 2017“.  RIUKKPA. 

Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Iš knygelės į širdelę 2017” laureatai. 

Tarptautinio tėvų ir pedagogų projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą”  vykdymą,  

profesionalų ir kūrybinį darbą apdovanoti padėkos raštu. 

Už sėkmingą bendradarbiavimą, už aktyvų dalyvavimą organizuojamuose renginiuose, 

siekiant kurti erdvę jaunimo saviraiškai, skatinant jaunų žmonių aktyvumą bei kūrybiškumą. 

Lentvario kultūros rūmai. 

Už jaunos kartos kūrybiškumo ugdymą, Kalėdinių tradicijų puoselėjimą, puikų vaikų 

pasirodymą bei dalyvavimą kasmetiniame vaikų koncerte ,,Gerumo spindulėliai“.  Lentvario 

kultūros rūmai. 

http://www.lentvariosilas.lt/


VĮ Trakų miškų urėdijos Jaunųjų miško bičiulių tunto ,,Šilinukai aktyvų dalyvavimą  

renginiuose. 

Trakų r. ikimokyklinių įstaigų  mažųjų skaitovų konkurso ,,Po gimtinės stogu” laureatai 

  2017m. 

 Diplomas ,,Lietuvos geriausias vaikų darželis“  Konkursą organizavo soc. projektas 

,,Švietimo gidas“. 

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.  

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. 

Įstaigoje  dirba kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai:  5 metodininkai, 4 vyresnieji 

auklėtojai, 4 auklėtojai.  Vyko kryptingas pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos 

tobulinimas. 2017 metais įstaigos pedagogai aktyviau dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

nei 2016 metais. Kvalifikaciją vadovai tobulino – 256  val., pedagogai – 1341 val.  

Materialiniai ir finansiniai ištekliai 2017 m. panaudoti taupiai ir tikslingai, sprendimai derinti 

su vietos bendruomene. 

Finansiniams metams įstaiga gavo iš savivaldybės biudžeto 304000 eurų. Iš jų 166850 

eurų  - darbo užmokesčiui, 50950 eurų – socialiniam draudimui, kitos lėšos buvo skirtos prekių ir 

paslaugų naudojimui bei ilgalaikiam turtui įsigyti. 

Didžiausią dalį išlaidų prekėms ir paslaugoms sudarė komunalinės paslaugos – 25636 

eurų, ilgalaikio materialiojo turto remontas kainavo 17000 eurų. 

Kitoms paslaugoms skirta 8000 eurų. Lėšos panaudotos skalbimo, komunalinių atliekų 

išvežimo, buhalterinės programos priežiūros paslaugoms, kenkėjų kontrolės paslaugai, maisto  

atliekų utilizavimui, varžų matavimams, svarstyklių patikrai. 

Mitybai (50%) gauta ir panaudota 4400,00 eurų. 

Papildomai  skirta lėšų ir ilgalaikiam turtui - 2999 eurų – konvekcinei krosnelei įsigyti. ir 

kitam ilgalaikiam turtui – 14798 eurų. 

Įstaiga gavo 189520 eurų iš mokinio krepšelio. Iš jų 139750 - darbo užmokesčiui, 41770 

- socialiniam draudimui, 8000 – prekių, ilgalaikio turto ir paslaugų įsigijimui. 



Daugiausia lėšų skirta kitoms prekėms – 4175,45 eurų. Įsigytos kanceliarinės prekės, 

ugdymo priemonės, žaislai, knygos. 

Kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 1788 eurų. 

Kitoms paslaugoms skirta 738 eurų. 

Ilgalaikiam turtui - 1298 eurų. 

Iš valstybės biudžeto įstaiga gavo papildomų lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui iš kitų dotacijų  2380 eurų. 

Nemokamam maitinimui gauta ir panaudota 377,28 eurų, iš jų 3,76 eurai darbo 

užmokesčio administravimui. 

Įstaigos pajamos sudarė 81280 eurų. Iš jų 69400 eurų panaudota mitybai; 15023 eurų – 

kitoms prekėms (įsigyta ugdymo priemonių – knygų, žaislų, ūkinių ir kanceliarinių priemonių); 

6756  eurų ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui ( įsigyti lauko muzikos instrumentai, interaktyvios 

lentos, interaktyvios grindys ir kitos priemonės). 

Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų teiktos išvados.  

2017 m. įstaigoje buvo atliktas 1 patikrinimas:  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

Trakų skyrius. Patikrinimo (2017-09-12 aktas Nr. 0298217/ 64VPĮP-144) išvados ir nurodymai: 

Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta. Laikytis teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių 

maisto saugą ir kokybę. 

7. Problemos susijusios su įstaigos veikla. 

Ikimokyklinio ugdymo specialistų trūkumas. Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų skaičiui prašome psichologo etato. Būtinas dviejų grupių grindų remontas dėl daugybinių 

betoninio pagrindo defektų. Saugios dangos įrengimas lauko žaidimo aikštelėse Lietuvos HN 

131:2015 ,,Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

  

 

Direktorė          Irena Nižauskienė 
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