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1. LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS
Biudžetinės įstaigos, Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio (toliau – lopšelisdarželis) Steigėjas – Vilniaus r. savivaldybės taryba, adresas: Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl.,
Vilniaus r., tel. (8-5) 249 4330, el. pašto adresas: maisiagalos.ld@gmail.com ir
i.matveiko@gmail.com
Pagrindinės lopšelio-darželio veiklos rūšys – ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas.
Mokymo forma – dieninė, penkios dienos per savaitę. Ugdymas teikiamas lietuvių ir lenkų kalbomis.
Darbo trukmė – 10,5 val. (nuo 7.00 iki 17.30).
Darbo režimas – penkios dienos per savaitę.
Lopšelis-darželis yra atnaujintas Europos Sąjungos ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšomis
pagal projektą ,,Vilniaus r. Maišiagalos mstl. vaikų lopšelio-darželio modernizavimas siekiant
atnaujinti įstaigos įrangą bei suremontuoti patalpas”.
Lopšelis-darželis siekia būti šiuolaikine ugdymo įstaiga, kuriai būdingos įvairios veiklos
strategijos. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis principais, maksimaliai atitinkanč ia is
vaiko pasaulėjautą, gebėjimus bei pasirinkimą. Kūrybiškumas – išskirtinis bruožas visam ugdymo
procesui. Auklėtojos, siekdamos ugdymo procesą padaryti įdomesnį ir patrauklesnį, taiko įvair ius
aktyvius ugdymo metodus, skatinančius kūrybinį mąstymą.
Visi pedagogai nuolat lanko kvalifikacijos kėlimo kursus, skaito pedagoginę ir metodinę
literatūrą, domisi švietimo reformomis ir naujovėmis, dalinasi pedagoginio darbo gerąja patirtimi.
Auklėtojos ugdymą grindžia tautos kultūros vertybėmis, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo
tradicijomis.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Ikimokyklinio ugdymo
įstaigų įrengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir normomis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės
aktais, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
Lopšelis-darželis ugdymą organizuoja vadovaudamasis Vilniaus r. Maišiagalos vaikų
lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa.
2. LOPŠELIO-DARŽELIO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS
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Lopšelyje-darželyje 2015-12-31 dienai iš viso yra 23,9 etato, iš kurių 0,5 etato – slaugytojo
vakansija. Lopšelyje-darželyje dirba 24 darbuotojai, iš jų – direktorius (1 etatas), direktoria us
pavaduotojas ugdymui (0,5 etato), ūkio vedėjas (0,5 etato), 7 auklėtojai (6,2 etato), meninio ugdymo
mokytojas (0,5 etato), neformaliojo švietimo (šokio) mokytojas (0,5 etato), logopedas (1 etatas),
socialinis pedagogas (0,2 etato) ir 15 aptarnaujančio personalo darbuotojų, iš jų – 3 auklėtojos
padėjėjos, dirbančios su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių (2 etatai). Nuo 2015 metų
lopšelyje-darželyje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
Lopšelio-darželio administracija:
 Direktorė Ivona Marija Matveiko, II vadybinė kvalifikacijos kategorija, vyresnioji auklėtoja,
pedagoginis darbo stažas – 21,6 metų, vadybinis stažas – 11,10 metų.
 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Celina Buinovska, socialinė pedagogė, pedagoginis darbo
stažas – 4,3 metų, vadybinis stažas – 9 mėn.
3. LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS:
Metai

Lopšelio-darželio
direktoriaus
kvalifikacijos
tobulinimo dienų
skaičius

Vidutiniškai
tenkančių
kvalifikacijos
tobulinimo dienų
skaičius 1 vadovui

Pastabos

9

Direktoriaus
pavaduotojo/-ų
ugdymui
kvalifikacijos
tobulinimo dienų
skaičius
8

2015

8,5

15

-

15

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
dirba nuo
2015 m.
rugsėjo 1 d.
-

2014

4. LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS INICIATYVOS
Inicijavau lopšelio-darželio naujos internetinės svetainės ir paskyros socialiniame tinkle
sukūrimą. Skatinau lopšelio-darželio pedagogus teikti informaciją apie lopšelio-darželio savitumą
žiniasklaidoje ir lopšelio-darželio internetinėje svetainėje bei paskyroje socialiniame tinkle.
Inicijavau lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programos dalies ,,Vaikų ugdymo (si)
pasiekimai ir jų vertinimas“ pakeitimą ir lopšelio-darželio renginių organizavimo tvarkos aprašo
dalinį pakeitimą.
Organizavau bendruomenei seminarus, edukacines išvykas, skatinau lopšelio-darže lio
bendruomenę padėkomis ir pagyrimais.
Sudariau galimybes specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams ugdytis lopšelyje darželyje integracijos būdu.
Inicijavau lopšelio-darželio aprūpinimą šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis: vaikų grupėse
sukurtos naujausios edukacinės erdvės, įdiegtos interaktyvios lentos, kiekvienoje grupėje yra šviesos
staliukai.
Inicijavau pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Sudariau sąlygas pedagogams įsisavinti
naujus aktyvinančius ugdymo metodus ir būdus, susipažinti ir diegti IKT naujoves.
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Inicijavau įgyvendinto projekto ,,Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio aplinkos
sutvarkymas“ atidarymą.
Skatinau pedagogų ir ugdytinių dalyvavimą rajono, šalies, tarptautiniuose konkursuose,
renginiuose, projektuose.
5. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS:
Metai

Pedagogų
kvalifikacijai
tobulinti skirta lėšų
(Eur)

Pedagogų
kvalifikacijai
tobulinti panaudota
lėšų (Eur)

2015
2014

144 Eur
127,14 Eur

144 Eur
126,56 Eur

Pedagogų
kvalifikacijai
tobulinti
panaudotų lėšų
procentas (%)
100 %
100 %

Pastabos

Apmokėta iš
tėvų
mokesčio
ugdymui
39,83 Eur

6. UGDYTINIŲ SKAIČIUS, KOMPLEKTAI:
Lopšelyje-darželyje dirba 4 vaikų grupės ir ugdosi 70 vaikų: po 15 vaikų ankstyvojo amžiaus
vaikų grupėse ir po 20 vaikų ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse.
6.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ UGDYTINIŲ SKAIČIUS:
2015 m. ugdėsi 3 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, t. y. 4 procentai.
2014 m. ugdėsi 2 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, t. y. 3 procentai.

7. NEMOKAMAI MAITINAMŲ UGDYTINIŲ SKAIČIUS:
Metai

Nemokamai maitinamų
ugdytinių skaičius

2015

6

Nemokamai maitinamų
ugdytinių procentas
(%)
9%

2014

6

8%

8. LOPŠELIO-DARŽELIO
APLINKA.
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos SB

FINANSAVIMAS,

TURTAS,

VIDAUS

2015 metai
Lėšos (tūkst. Eur)
112486,1

Pastabos

2015-12-31
dienai
2014-12-31
dienai
BEI IŠORĖS
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Mokinio krepšelio lėšos MK
Lenkijos Respublikos parama
Kitos lėšos, materialinės vertybės
(labdara, parama, 2 % GPM)

59229,0
1724,4
217,5

Lopšelio-darželio aplinka 2015 m. sutvarkyta pagal projektą ,,Vilniaus r. Maišiagalos vaikų
lopšelio-darželio aplinkos sutvarkymas“. Projekto vertė: 77873,03 Eur, iš jų Europos sąjungos lėšos
– 57922,09 Eur, Vilniaus rajono savivaldybės lėšos – 19950,94 Eur. Įstaigoje įrengtos vaikų žaidimų
ir sporto aikštelės, atnaujintos lauko pavėsinės, pakeisti pėsčiųjų takai, lauko teritorijoje įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros.
Pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuome nės
sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę ,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ 2015 m. reikalinga įranga aprūpintas lopšelio-darže lio
sveikatos priežiūros specialisto kabinetas.
Atnaujintas logopedo kabinetas, pagerinta lopšelio-darželio materialinė bazė: vidaus aplinka
aprūpinta šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, naujais baldais ir ugdymo priemonėmis.
9. PASIEKIMAI.
Lopšelis-darželis 2015 metais aktyviai dalyvavo 8 respublikiniuose ir tarptautiniuos e
konkursuose. Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuota me
konkurse ,,Vitaminizuotas 2015“, kuriame užėmė II vietą, o už dalyvavimą Lenkijos Respublikos
Balstogės ,,Ramunėlių darželio“ Nr. 77 organizuotame tarptautiniame konkurse ,,Darželinukai myli
gamtą“ ugdytiniai gavo apdovanojimus.
10. LOPŠELIO-DARŽELIO PARTNERYSTĖS RYŠIAI.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Lopšelis-darželis nuolat palaiko ryšius su socialiniais partneriais:
Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Maišiagalos struktūriniu padaliniu;
Vilniaus r. Maišiagalos kunigo J. Obrembskio muziejumi;
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;
Lietuvos edukologijos universitetu;
Ugdytinių tėvais, giminėmis;
Lietuvos Respublikos Seimo nare Rita Tamašuniene;
Vilniaus rajono darželiais, lopšeliais-darželiais, darželiais-mokyklomis, Trakų rajono
Paluknio vaikų lopšeliu-darželiu, Šalčininkų rajono Eišiškių vaikų lopšeliu-darže liu
,,Žiburėlis“;
Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija;
Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija ;
Vilniaus r. Maišiagalos kultūros centru;
Vilniaus r. Dūkštų pagrindine mokykla;
Paežerio girininkija;
Dūkštų girininkija;
Lenkijos institutu Vilniuje;
Fondu ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“;
Fondu „Na Obcej Ziemi“ (Lenkija);
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q) Rėmėjais iš Bialobžegų apskrities (Lenkija).
Lopšelis-darželis palaiko ryšius su socialiniais partneriais daugiausia per veiklų ir projektų
organizavimą. Pagrindiniai bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tikslai yra
ugdomosios veiklos paįvairinimas ir švietimo kokybės gerinimas.
11. PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA.
Lopšelyje-darželyje trūksta ikimokyklinio ugdymo auklėtojų lenkų ugdomąja kalba.
Lopšelio-darželio tvora neatitinka Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų“ 17 p. –
lopšelis-darželis aptvertas žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.
___________________________
Direktorė

SUDERINTA:
Vilniaus r. Maišiagalos vaikų l opšelio-darželio
tarybos posėdyje 2016 m. balandžio 19 d.
posėdžio nutarimo protokolu Nr. 3

Ivona Marija Matveiko

