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1. LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS 

 

Biudžetinės staigos, Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio (toliau – lopšelis-

darželis) 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 savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo statymu, Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Ikimokyklinio ugdymo 
staigų rengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir normomis, Vilniaus rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sakymais ir kitais 
teisės aktais, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Lopšelis-darželis ugdymą 
organizuoja vadovaudamasis Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo 
programa. 

Lopšelis-darželis siekia būti šiuolaikine ugdymo staiga, kuriai būdingos vairios veiklos 
strategijos. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis principais, maksimaliai atitinkančiais 
vaiko pasaulėjautą, gebėjimus bei pasirinkimą. Kūrybiškumas – išskirtinis bruožas visam ugdymo 
procesui. 

Lopšelis-darželis yra atnaujintas Europos Sąjungos ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšomis 
pagal projektą ,,Vilniaus r. Maišiagalos mstl. vaikų lopšelio-darželio modernizavimas siekiant 
atnaujinti staigos rangą bei suremontuoti patalpas”. 

Lopšelio-darželio aplinka sutvarkyta pagal projektą ,,Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio 
aplinkos sutvarkymas“.  

Pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės 
sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę ,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir 
ikimokyklinio ugdymo staigose gerinimas“. Reikalinga ranga aprūpintas lopšelio-darželio 
sveikatos priežiūros specialisto kabinetas.  
2016 m. savivaldybės skirtomis lėšomis lopšelio-darželio teritorija aptverta nauja tvora. Lopšelis-

darželis atitinka visus Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,, staiga vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 
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priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus ir turi 

higienos pasą. 
 

2. LOPŠELIO-DARŽELIO ORGANIZACIN  STRUKT RA IR VALDYMAS 

 

Lopšelyje-darželyje 2016-12-31 dienai iš viso buvo 22,4 etato, iš jų – direktorius (1 etatas), 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato), ūkio vedėjas (0,5 etato), 6 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, vakansija) ir 14 aptarnaujančio personalo 

darbuotojų, iš jų – 1 auklėtojos padėjėja, dirbanti su vaiku, turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių 
(1 et.). 2017 metai lopšelyje-darželyje dirbo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 
Lopšelio-darželio administracija: 

 Direktorė Ivona Marija Matveiko, II vadybinė kvalifikacijos kategorija, vyresnioji auklėtoja, 
pedagoginio darbo stažas – 23,2 metų, vadybinis stažas – 12,6 metų. 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Jermak, auklėtoja, pedagoginio darbo stažas – 3,9 

metų, vadybinis stažas – 1,4 metų. 

 

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

Metai Lopšelio-darželio 
direktoriaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo dien  
skaičius 

Lopšelio-darželio 
direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui kvalifikacijos 

tobulinimo dien  
skaičius 

Vidutiniškai 
tenkanči  

kvalifikacijos 

tobulinimo dien  
skaičius 1 vadovui 

Pastabos 

2017 13 13 13  

 

4. UGDYTINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 
 

Lopšelyje-darželyje veikė 4 grupės, kurias lankė 69 vaikai. 

 

Eil. 

Nr. 

Grup s pavadinimas Vaik  skaičius 

1. ,,Drugeliai“, ikimokyklinis ugdymas, lietuvių ugd. kalba 20 

2. ,,Nykštukai“, ikimokyklinis ugdymas, lenkų ugd. kalba 19 (iš jų 1 specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių ugdytinis) 

3. ,,Paukšteliai“, ankstyvasis ugdymas, lietuvių ugd. kalba 15 

4. ,,Boružėlės“, ankstyvasis ugdymas, lenkų ugd. kalba 15 

 

4.1. SPECIALI J  UGDYMOSI POREIKI  TURINČI  UGDYTINI  SKAIČIUS: 

 

2017 m. ugdėsi 1 specialiųjų ugdymosi poreikių turintis ugdytinis, t. y. 1 procentas. 

 

5. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS REZULTATAI  
 

Lopšelio-darželio pedagogai 2017 metais aktyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi 
tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose: II-oje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje 
konferencijoje ,,Vaikų vokalinio ugdymo ypatumai formaliajame ir neformaliajame švietime“, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogų forume ,,Šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo kokybė ir turinys“ ir 

metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Sveikatos stiprinimo aktualijos ir darželio bendruomenės 
fizinis aktyvumas“. Pedagogai gerąja darbo patirtimi pasidalijo ir savo staigoje suorganizuotoje 
projekto „Teatras – ugdomojo proceso draugas ir pagalbininkas“ baigiamojoje konferencijoje, 

kurioje dalyvavo Vilniaus rajono švietimo staigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
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pedagogai bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistas 
Jaroslav Suboč. 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. gyvendiname projektus: ,,Šimtas Lietuvos spalvų“, skirtą 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, ,,Jestem nie tylko przedszkolakiem, ale i dobrym 

Polakiem“ ir tarptautin  projektą ,,Lenkų mokykla užsienyje. Lenkų mokyklų mokytojų profesinio 
tobulėjimo skatinimas“ pagal Erasmus plius programą. Taip pat dalyvavome ir kitų staigų 
organizuojamuose (tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose) projektuose: ,,Rudens mandala“, 

,,Kaip gyveno mūsų senoliai“, ,,Judėk ir būk sveikas“, ,,Graži šypsena“ ir t.t. Iš viso 2017 m. 
gyvendinti 6 projektai sveikatos, prevencijos, gamtosaugos ir kt. temomis.  projektų gyvendinimą 
traukta visa lopšelio-darželio bendruomenė, socialiniai partneriai. 

Lopšelyje-darželyje kaip ir kasmet organizuojamos jau tradicija tapusios šventės: ,,Trijų 
karalių šventė“, Šeimos šventė, išleistuvės, Vaikų gynimo diena, Kalėdų vakaronės ir kt. 

Daugumoje švenčių noriai dalyvauja ugdytinių tėvai, kurie prisideda ir prie kai kurių renginių 
organizavimo. Kalbant apie šventes, reikia paminėti, kad lopšelio-darželio ugdytiniai su pedagogais 
dalyvavo vairiuose renginiuose ir už darželio ribų – noriai prisijungėme prie Maišiagalos seniūnijos 
seniūno organizuojamų renginių: Maišiagalos miestelio šventės, Derliaus šventės, kurioms 
pasiruošti taip pat labai padėjo ugdytinių tėvai.  

Ugdant ugdytinių patriotiškumo jausmą lopšelyje-darželyje kaip ir kasmet buvo paminėtos 
svarbiausios Lietuvos (Vasario 16-oji, Kovo 11-oji) nacionalinės šventės.  

Lopšelio-darželio pedagogai ugdytiniams suorganizavo labai daug edukacinių užsiėmimų, 
išvykų ir pramogų. Reikia pabrėžti, kad daug užsiėmimų pedagogai suorganizavo bendradarbiaujant 

su mūsų socialiniais partneriais: Maišiagalos biblioteka, Maišiagalos kun. J. Obrembskio 

muziejumi, Tradicinių amatų centru Maišiagaloje, Vilniaus rajono policijos atstovais, tėvais ir kt.  

Lopšelio-darželio ugdytiniai su pedagogais 2017 m. aktyviai dalyvavo 7 konkursuose. 

Konkurse „Vitaminizuotas“ užimta prizinė II vieta. Už dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose 

,,Darželinukai myli gamtą“ ir ,,Žaidžiu spalvomis“ ugdytiniai gavo apdovanojimus. 

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet ugdytiniai dalyvavo Vilniaus rajono švietimo staigų meninio 

skaitymo konkurse ir konkurse ,,Bajeczki z przedszkolnej półeczki“. Dalyvavome ir ekologiškame 
konkurse ,,Mano žalioji palangė“. 

Bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje 2017 m. birželio mėnes  Maišiagalos vaikų 
lopšelyje-darželyje buvo suorganizuota Józefo Wilkonio knygos ,,Kici kici miau“ iliustracijų 
paroda. Be šios parodos buvo surengtos dar 4 parodos, kuriose aktyviai dalyvavo ugdytiniai kartu su 

tėvais. 

Lopšelyje-darželyje 2017 m. lankėsi mūsų draugai ir rėmėjai iš Fondo „Na Obcej Ziemi“ 

Lenkijos miesto Sulejuvka (Sulejówka) Piotr Pozlevič ir mokytojų delegacija iš Sulejuvkos Maršalo 
Juzefo Pilsudskio pagrindinės mokyklos Nr. 3.  Vasario 16-osios minėjimo šventę ,,Graži gimtinė 
mūsų“ buvo atvykęs Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. 

specialistas Jaroslav Suboč. Lenkijos ambasadoriaus Vilniuje pavaduotojas Grzegorz Poznański ir 
konsulė Irmina Szmalec savo dalyvavimu papuošė Lenkijos Nepriklausomybės dienos minėjimą 
mūsų lopšelyje-darželyje. Taip pat sulaukėme svečių iš Širvintų – mus aplankė pradinės mokyklos 
vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ su vadove Rūta Tamašauskiene ir visoje Lietuvoje žinomas 
Širvintų krašto armonikierius Jonas Romaška. 

Na ir svarbiausias 2017 metų vykis, kur  būtinai reikia paminėti, yra ugdytinių susitikimas 
su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite Maišiagalos tradicinių amatų centre, kur 
kartu su mūsų auklėtiniais kūrė margut -siurprizą. 
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6. NEMOKAMAI MAITINAM  UGDYTINI  SKAIČIUS: 

 

Nemokamai maitinam  
mokini  skaičius 

Nemokamai maitinam  mokini  
procentas (%) 

Pastabos 

2 3  

 

7. LOPŠELIO-DARŽELIO FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA 

 

Finansavimo šaltiniai 2017 metai 

L šos (t kst. Eur)  

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 142 382,37 

Mokinio krepšelio lėšos MK 84 009,93 

Kitos lėšos, materialinės vertybės 

(labdara, parama, 2 % GPM) 

176,39 

 

Iš Lenkijos ambasados Vilniuje projekto ,,Jestem nie tylko przedszkolakiem, ale i dobrym 

Polakiem“ gyvendinimui gavome paramą: nešiojamąj  kompiuter , projektorių ir elektr. projekcin  
ekraną sumai 903,53 Eur. 

Tarptautinio projekto ,,Lenkų mokykla užsienyje. Lenkų mokyklų mokytojų profesinio tobulėjimo 

skatinimas“ pagal programą Erasmus plius gyvendinimui 2017 m. buvo skirta 2493,54 Eur lėšų 
projekto administravimui ir mobilumams gyvendinti. 
Labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus“ gavome knygų, kurių vertė 13,26 Eur. 

Iš fondo ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“ gavome žaislų ir metodinių bei kanceliarinių prekių, 
kurių vertė siekia 735,47 Eur. 

Iš kitų rėmėjų gavome Kalėdų senio kostiumą (vertė 69,00 Eur) ir metodinių priemonių. 
 

8. LOPŠELIO-DARŽELIO PARTNERYST S RYŠIAI 

 

Lopšelyje-darželyje 2017 m. sėkmingai tęsiamas bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. Bendradarbiavimas vyko vairiomis kryptimis: menine, kultūrine, socialine, 
gamtosaugos, sporto. Buvo organizuojami bendri renginiai ir pedagogų gerosios darbo patirties 
sklaida.  

Nuolat plečiamas socialinių partnerių ratas – 2018 m. rugsėjo 1 d. pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su šiomis institucijomis: 

1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 

15-762 Białystok (Lenkija). 
2. Foreningen Barna Polen, 5e Borkenveyen, 1339 Voyenenga (Norvegija). 

3. Integrative Saturday School Limited by Guarantee, Top Floor Flat 32 Cromwell Road, 

BS6 5HB Bristol (Didžioji Britanija). 
4. Associacio Cultural Escuela Polaca, Plana de Vic, 33 B, 43830 Torredembarra (Ispanija). 

5. „ProPolonia” Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs, Xantenstraat 31 A, 2440 

Geel (Belgija). 

Pasirašant sutartis vadovaujamasi tikslų suderinamumo ir bendradarbiavimo naudingumo 
principais.  

 

9. VADOVO IND LIS, TOBULINANT LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLĄ 

 

Lopšelyje-darželyje darbas organizuojamas komandiniu principu – dirba kvalifikuota 
pedagogų komanda gebanti sklandžiai gyvendinti ikimokyklinio ugdymo programos, strateginio 
plano ir metinio veiklos plano tikslus ir uždavinius. Lopšelyje-darželyje direktoriaus iniciatyva 
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buvo sudarytos ar tęsė darbą iniciatyvinės-kūrybinės darbo grupės, koordinuojančios ir padedančios 
veiksmingai spręsti ugdymo proceso, kultūros puoselėjimo, bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais, ir kitus staigos, kaip efektyvios, besimokančios organizacijos, veiklos klausimus. 

Pedagogai skatinami organizuoti renginius, sijungti  kitų staigų organizuojamus projektus 
bei dalintis gerąja darbo patirtimi ne tik darželio, rajono, respublikos, bet ir tarptautiniu mastu – tam 

tikslui pasiekti lopšelis-darželis nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Lenkų 
mokykla užsienyje. Lenkų mokyklų mokytojų profesinio tobulėjimo skatinimas“ pagal programą 
Erasmus plius.  

Sukurtos modernios, palankios vaiko ugdymui ir aktyviai veiklai erdvės. Šiam tikslui 
pasiekti 2017 metais gyvendintas projektas ,,Ugdomosios lauko erdvės“. Projekto metu lopšelio-

darželio pavėsinėse sukurtos naujos ugdymo erdvės, kuriose ugdytiniai aktyviai ir kūrybiškai leidžia 
laiką – žaidžia, tyrinėja, ilsisi. Sudarytos sąlygos žaisti su šiuolaikinio vaiko poreikius atitinkančiais 
žaislais ir naudotis interaktyviomis priemonėmis. Suteikta galimybė pa vairinti edukacines erdves 
pasitelkiant bendradarbiavimui socialinius partnerius: išvykti  ekskursijas, edukacines išvykas ir 
ugdymo procesą vykdyti netradiciniais būdais.  

Racionaliai naudojant finansinius išteklius pagerinta lopšelio-darželio materialinė bazė, 
diegtos naujos informacinės ir komunikacinės technologijos, padedančios efektyvinti lopšelio-

darželio veiklą ir personalo valdymą.  
Inicijuotas lopšelio-darželio bendruomenės narių švietimas – suorganizuoti priešgaisrinės 

saugos, privalomieji higienos gūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų kursai, paskaitos ir atliktas 

profesinės rizikos vertinimas. Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams buvo suorganizuotas seminaras ,,Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai šiuolaikinių 
vaikų ugdyme“. 

Informacija apie lopšel -daržel  nuolat viešinama interneto tinklapyje 
http://www.maisiagalosdarzelis.lt/ ir socialiniame tinkle www.facebook.com. Taip pat informacija 

apie lopšelio-darželio veiklą skelbiama spaudoje: „Tygodnik wilenszczyzny“, ,,Kurier wileński”, 

„Vilniaus krašto savaitraštis“, internetiniuose tinklalapiuose www.vrsa.lt, www.l24.lt, www.zw.lt ir 

kt. 
 

10. LOPŠELIO-DARŽELIO PROBLEMOS 

 

Siekiant užtikrinti ugdytinių sveiką mitybą, būtina lopšelyje-darželyje steigti dietologo etatą 

vaikų maitinimo valgiaraščių sudarymui ir mitybos priežiūros vykdymui. 
 

 

Direktorė                                                                                                            Ivona Marija Matveiko 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio 

tarybos 2018-03-15 posėdyje, 
protokolas Nr. 2  
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