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1. LOPSELIO-DARZELIO PRISTATYMAS

Biudzetines jstaigos, Vilniaus r. Mai§iagalos vaikq lopselio-darzelio (toliau - lop§elisdarzelis) Steigejas - Vilniaus r. savivaldybes taryba, adresas: Kiemelii| g. 7A, Maisiagalos mstl.,
Vilniaus r., tel. (8-5) 249 4330, el. paste adresas: maisiagalos.ld@gmail.com ir
i.matveiko@.gmail.com

Pagrindines lopselio-darzelio veiklos rusys - ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas.
Mokymo forma-dienine, penkios dienos per savait?. Ugdymas teikiamas lietuviij ir lenkij kalbomis.
Darbo trukme - 10,5 val.(nuo 7.00 iki 17.30).
Darbo rezimas- penkios dienos per savait^.

LopSelis-darzelis siekia buti Siuolaikine ugdymo jstaiga, kuriai budingos jvairios veiklos
strategijos. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis principals, maksimaliai atitinkanciais
vaiko pasaulejaut^, gebejimus bei pasirinkim^. KurybiSkumas - i§skirtinis bruozas visam ugdymo
procesui.
LopSelis-darzelis yra atnaujintas Europos S^ungos ir Vilniaus rajono savivaldybes lesomis
pagal projekt^ „Vilniaus r. MaiSiagalos mstl. vaiki| lopSelio-darzelio modemizavimas siekiant
atnaujinti jstaigos jrang^ bei suremontuoti patalpas".
Lopselio-darzelio aplinka sutvarkyta pagal projekt^ „Vilniaus r. Maisiagalos vaikq lopseliodarzelio aplinkos sutvarkymas".
Pagal 2009-2014 m. Norvegijos fmansinio mechanizmo programos Nr. LTll „Visuomenes
sveikatai skirtos iniciatyvos" priemon^ „Sveikatos prieziuros paslaugq teikimo mokyklose ir
ikimokyklinio ugdymo jstaigose gerinimas" reikalinga jranga aprupintas lopselio-darzelio sveikatos
prieziuros specialisto kabinetas.
Savivaldybes le§omis 2016 m. lop§elio-darzelio teritorija aptverta nauja tvora.
LopSelis-darzelis save veiklq grindzia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Svietimo jstatymu, Jungtiniq tautq Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Ikimokyklinio ugdymo
jstaigq jrengimii sanitarijos ir higienos taisyklemis ir normomis, Vilniaus rajono savivaldybes tarybos

sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybes administracijos direktoriaus jsakymais ir kitais teises
aktais, lopselio-darzelio vidaus darbo tvarkos taisyklemis.
Lop§elis-darzelis ugdym^ organizuoja vadovaudamasis Vilniaus r. Maisiagalos vaikij
lopselio-darzelio ikimokyklinio ugdymo programa.
2. MOKYKLOS ORGANIZACINE STRUKTURA IR VALDYMAS

Lopselyje-darzelyje 2016-12-31 dienai is viso buvo 23,4 etato, i§ ji}- direktorius (1 etatas),
direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato), ukio vedejas (0,5 etato), 6 aukletojai (6,2 etato),
meninio ugdymo mokytojas (0,5 etato), neformaliojo Svietimo (sokio) mokytojas (0,5 etato),
logopedas(1 etatas), socialinis pedagogas(0,2 etato) ir 14 aptamaujanCio personalo darbuotojq, i§ jij
- 2 aukletojos padejejos, dirbandios su vaikais, turinciais specialiiyi| ugdymosi poreikiij(2 etatai).
Nuo 2015 metu lopselyje-darzelyje dirba visuomenes sveikatos prieziuros specialistas.

LopSelio-darzelio administracija:
Direktore Ivona Marija Matveiko, II vadybine kvalifikacijos kategorija, vyresnioji aukletoja,
pedagoginio darbo stazas -21 metq, vadybinis stazas- 12 metij.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Jermak, aukletoja, pedagoginio darbo sta^- 2,9
metij, vadybinis stazas -4 men.

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS:

Metai

Lopselio-darzelio

Direktoriaus

Vidutiniskai

direktoriaus

pavaduotojo/-i{
ugdymui
kvalifikacijos
tobulinimo dienq

tenkanciq
kvalifikacijos
tobulinimo dieni)

skaicius

vadovui

7

12,5

kvalifikacijos
tobulinimo dieni}
skaicius

2016

11

Pastabos

skaicius 1

Direktoriaus

pavaduotojas
ugdymui
dirba nuo
2016 m.

rugsejo 1 d.

4. MOKINIAl(SKAlClUS, KOMPLEKTAI):
LopSelyje-darzelyje dirba 4 vaikij grupes ir ugdomi 69 vaikai:
Grupes pavadinimas
Lopseline gr. „Pauksteliai"(lietuviq ugdom^ja kalba)

Vaikii skaicius

LopSeline gr. „Boruzeles"(lenkq ugdomqja kalba)

15 (i§jij- 1 specialinjij ugdymo(si)

Ikimokykline gr. „Drugeliai"(lietuviij ugdom^ja kalba)
Ikimokykline gr. „Nyk§tukai"(lenkij ugdom^a kalba)

20

16

poreikiij ugdytinis)

18 (i§ jij- 1 specialiiy^ ugdymo(si)
poreikii) ugdytinis)

4.1. SPECIALiyjy UGDYMOSI POREIKiy TURINCiy MOKINiy SKAICIUS:
Lop§elyje-darzelyje 2016 m. buvo ugdomi 2 specialiiyq ugdymosi poreikii| turintys
ugdytiniai, t. y. 3 procentai.
5. MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI

Lop§elis-darzelis 2016 m. aktyviai dalyvavo jvairiuose renginiuose: 3 respublikinio
masto (dviejuose i§ ji| pedagogai skaite pranesimus) ir 5 Vilniaus rajono renginiuose/projektuose.
Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo jstaigoms lop§elio-darzelio pedagogai suorganizavo projekt^
„Teatras- ugdomojo proceso draugas ir pagalbininkas". Taip pat prisijungta prie Maisiagalos krasto
projekto, kuris vyko Vilniaus r. Avizienii} vaikij lopSelyje-darzelyje, dalyvauta MaiSiagalos miestelio
§venteje, suorganizuota Maisiagalos kra§to ikimokyklinio ugdymo jstaigij svente „Lietuva grazi, nes
jvairi", skirta Kovo 11-ajai pamineti.
Lop§elyje-dazelyje 2016 m. jgyvendinta i§ viso 11 projekti| sveikatos, prevencijos,
gamtosaugos ir kt. temomis. J projektij jgyvendinimq jtraukta visa lopselio-darzelio bendruomene,
socialiniai partneriai. Ugdytiniams rengiami edukaciniai uzsiemimai - 2016 m.jq suorganizuota 24,
i§ kuriq 11 sveikatos tema. Dalyvauta tarptautiniame projekte „Darzelinukai myli gamtq".

Lopselyje-darzelyje 2016 m. jvyko 9 sventes. Tai jau tradicija tapusios: Seimos svente,
isleistuves, Kaledq §ventes. Minimos Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybes dienos. Taip pat
lop§elyje-darzelyje organizuojamos jvairios pramogos vaikams, 2016 m. jq surengta net 11.
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais suorganizuotos 6 isvykos: j Lietuvos Respublikos
Seimq, Lenkq kulturos namus Vilniuje, MaiSiagalos kun. J. Obrembskio muziejq ir kt.
Bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje Lietuvos parodq ir kongreso centre Litexpo Knygq
muges metu ugdytiniai dalyvavo edukaciniame uzsiemime „Lokomotywa/ideolo".
Lop§elyje-dar2elyje surengtos 4 parodos, kuriose aktyviai dalyvavo ugdytiniai kartu su
teveliais.

Lop§elio-darzelio ugdytiniai 2016 m. aktyviai dalyvavo 8 konkursuose. Konkurse
„Vitaminizuotas" uzimta prizine II vieta. Taip pat kasmet dalyvaujama konkurse „Bajeczki z
przedszkolnej p6leczki". Mazqjq skaitovq konkurse „Su knyga - per pasaulj" Nemendines vaikq
darzelyje finaliniame etape du ugdytiniai pateko tarp 6 geriausiqjq. Dalyvauta 4 akcijose.

Visi pedagogai nuolat lanko kvalifikacijos kelimo kursus, skaito pedagogin? ir metodin?
literaturq, domisi svietimo reformomis ir naujovemis, dalinasi pedagoginio darbo gerqja patirtimi.
Aukletojos ugdymq grindzia tautos kulturos vertybemis, lopSelio-darzelio ikimokyklinio ugdymo
tradicijomis.
LopSelio-darzelio pedagogai 2016 m. dalijosi kursq, seminarq medziaga, vyko gerosios
darbo patirties sklaida - 15 kartq. Projekto „Teatras - ugdomojo proceso draugas ir pagalbininkas"

jvadinio renginio metu suorganizuotas seminaras Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo jstaigq
pedagogams.

LopSelyje-darzelyje 2016 m. sveciavosi delegacijos is Lenkijos 01§tynek, Lenkijos
Krotosino miestq ir Baltarusijos A§menos rajono.

Siekiant sviesti bendruomen^ surengtos 6 paskaitos darbuotojams ir 6 uzsiemimai visai
§eimai.

6. MOKYKLOS FINANSAVIMAS,TURTAS, UGDYMO APLINKA.
Finansavimo saltiniai

2016 metai

LeSos (tukst. Eur)

Savivaldybes biudzeto leSos SB
Mokinio krepSelio leSos MK
Lenkijos Respublikos parama

119250,93

103211,00
1597,42
191,55

Kitos leSos, materialines vertybes

(labdara, parama,2% GPM)
Tevi} mokestis ugdymui

4721,95

2016 m. Vilniaus rajono savivaldybe skyre 16,9 tukst. Eur. lopSelio-darzelio teritorijai
aptverti.

7. MOKYKLOS PARTNERYSTES RYSIAI.

LopSelis-darzelis nuolat palaiko rySius su socialiniais partneriais:

_

a) Vilniaus rajono savivaldybes centrines bibliotekos Maisiagalos strukturiniu padaliniu,
b) Vilniaus r. Mai§iagalos kunigo J. Obrembskio muziejumi;
c) Lietuvos automobiliij kelii| direkcija prie Susisiekimo ministerijos,
d)

Ugdytinii} tevais, giminemis;

e)

Lietuvos Respublikos Seimo nare Rita TamaSuniene;

f)

. , -

Vilniaus rajono Svietimo jstaigomis, Salcininkij rajono Eisiskiq vaikij lop§eliu-darzeliu

„Ziburelis";

g)

Vilniaus r. Mai§iagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija;

h) Vilniaus r. Mai§iagalos Lietuvos didziojo kunigaik§6io Algirdo gimnazija;
i)
j)
k)
1)

Vilniaus r. Mai§iagalos kulturos centru;
Lenkijos institutu Vilniuje;

Fondu „Pomoc Polakom na Wschodzie";
Fondu „Na Obcej Ziemi"(Lenkija);

m) Lietuvos Lenkq Mokytojij sqjunga „Macierz Szkolna"
n)
o)

Tradiciniq amatij centru Houvaltq dvare;
Vilniaus r. visuomenes sveikatos biuru

8. VADOVO INDELIS,TOBULINANT MOKYKLOS VEIKL^.

Sukurtos modemios, palankios vaiko ugdymui ir aktyviai veiklai erdves. Sudarytos s^lygos
zaisti su siuolaikinio vaiko poreikius atitinkan5iais zaislais ir naudotis interaktyviomis priemoneniis.

Suteikta galimybe pajvairinti edukacines erdves pasitelkiant bendradarbiavimui socialinius
partnerius: iSvykti \ ekskursijas, edukacines iSvykas ir ugdymo process vykdyti netradiciniais budais.
Lopselyje-darzelyje darbas vyksta komandiniu principu. \ vykdomas veiklas, rengmius,
problems sprendim^ jtraukiama visa lopSelio-darzelio bendruomene. Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais vykdomas sekmingai, nuolat plediamas socialinii} partneriij ratas.
Sudarytos s^lygos pedagogq kompetencijij pletrai. Pedagogai turi galimyb? rinktis ir

iSklausyti poreikius atitinkandias seminarij temas, suteikiama galimybe pasidalinti savo praktika
darzelio, rajono ir respublikos mastu.

Pedagogai skatinami organizuoti renginius rajono pedagogams, dalintis ger^a darbo
patirtimi, jsijungti \ kiti] jstaigq organizuojamus projektus.
. , .,
Aktualius klausimus sprende sudarytos ilgalaikes ir trumpalaikes darbo grupes bei komisijos.

Veikia metodine grupe,Lopselio-darzelio taryba,Pedagog4 taryba, Vaiko geroves komisija. Vykdytas

lopSelio-darzelio auditas. Teigiamai jvertinti vidaus ir iSores rySiai. 2016 m. sukurtas ir patvirtintas

„Vilniaus r. Maisiagalos vaiki) lopSelio-darzelio pedagogp veiklos vertinimo, jsivertinimo ir
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprasas".

Patobulinta edukacine aplinka diegiant informacines technologijas.

Informacija

apie

lopSelj-darzelj

nuolat

viesinama

intemeto

bnklapyje

httnV/www.maisiagalosdarzelis.lt/. socialiniame tinkle www.facebook.com. Direktonaus iniciatyva

2016 m. tinklalapis atnaujintas ir sukurtas lenkiskas puslapis. Isleisti informaciniai lankstinukai apie
lopselj-darzel} lietuvi^ ir \Qnk^ kalbomis, teikta informacija apie lopselio-darzelio veikl^ spaudoje:
„Tygodnik Wilenszczyzny",„Krasto naujienos",„Svietimo naujienos", internetiniuose tmklalapiuose
www.vrsa.lt,www.ikimokvklinis.lt,http://krastonauiienos.lt bei http.//bepatyciu.lt.
9. MOKYKLOS PROBLEMOS.

Jstaiga nepajegi patenkinti visij norinciiijii lankyti musi^ jstaig^ vaikq poreikiij.
Nera maSinij stovejimo ail^teles salia darzelio teritorijos.
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