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Didžiausi 2017 m. pasiekimai
 Sėkmingai realizuojamas įstaigos 2016-2019 m. strateginis veiklos planas.
 Atnaujinta, ekspertų įvertinta ir patvirtinta
Darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Aš augu,
žaidžiu, pažįstu draugus“. Sutarta dėl vaiko pasiekimų
ir pažangos vertinimo sistemos, dėl programos
įgyvendinimo kokybės.
 2016 m. rudenį pradėjome bendradarbiauti su Vilniaus krepšinio mokykla.
2017 m. pavasarį mūsų vaikai užėmė II-ą vietą Vilniaus miesto komandų
varžybose.
 Bendradarbiaujant su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru
organizavime Šalies gerosios patirties sklaidos konferenciją „Lauko
erdvės: neišsenkanti idėjų versmė, ugdant aktyvų darželinuką“

Ugdomosios veiklos ataskaita:
Projektinė veikla.
Įstaigoje yra sudarytos darbo grupės ugdymo projektams vykdyti, tai:


Tęstinis gamtos pažinimo kompetencijos ugdymo projektas
„Mažieji gamtininkai“(aukl. E. Gerasimienė, S. Grigūnienė) – 2014 – 2018 m. m.;

Tęstinis sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymo projektas
„Sveikas vaikas - linksmas vaikas“(aukl. I. Pavlovskaja, T. Koržavina, A. Gedvilaitė) – 2012 - 2018
m. m., jo ribose grupių projektai:
„Aš augu ir keičiuosi“ (aukl. J. Rutkovskaja) – 2015 - 2019 m. m.,
„Augame sveiki“ (aukl. J. Rutkovskaja) – 2015 - 2019 m. m.,
„Augu stiprus ir sveikas“( priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, aukl. O. Macikianec,
priešmok. ugd. pedagogas A. Gedvilaitė, aukl. V. Dulkienė, aukl. S. Storpirštytė ) – 2016 - 2018
m. m.
„Skanu ir sveika“ ( aukl. J. Vileitienė, aukl. A. Dovgialo) – 2016-2018 m. m.,
„Rūpinamės dantukais“ ( aukl. J.Rutkovskaja) – 2016-2018 m. m.
„Obuoliukai, obuoliai“ ( aukl. J.Rutkovskaja) – 2016-2018 m. m. ir kt.


Tęstinis pilietiškumo, socialinės kompetencijos ugdymo projektas
„Saugios Pavilnio gatvės“ (aukl. A. Gedvilaitė, aukl. T. Koržavina) – 2015 – 2018 m. m., jo ribose
grupių projektai:
„Noriu augti savarankiškas“ (aukl. N. Gill, aukl. S. Storpirštytė) – 2016-2019 m. m. ir kt.

Tęstinis literatūros pažinimo, vaidybos gebėjimų, meninės kompetencijos ugdymo projektas
„Žaidžiame pasaką“ (priešmok. ugd. pedagogės O. Šidlauskienė, A. Gedvilaitė, aukl. I
Pavlovskaja) – 2012 - 2018 m. m., jo ribose grupių projektai:
„Žaiskim ir vaidinkim“(priešmok. ugd. pedagogas O. Šidlauskienė, aukl. O. Macikianec) – 2016 2018 m. m8
„Mus kalbina knygų lapeliai“ ( aukl. J. Vileitienė, aukl. A. Dovgialo) – 2016-2017 m. m. ir kt.

Etnokultūros projektas
„Iš močiutės skrynelės“ (aukl. M. Jucevičienė) – 2014-2018 m. m., jo ribose projektai „Aš
pasėjau linelius“, „Bulvę valgom, bulvę giriam“, „Šventas duonos kepaliukas“, „Advento
žvakelių šviesoje“, „Mano mėgstamiausias žaislas“ ir kt.

Ugdomosios veiklos ataskaita:
2017 m. organizuoti renginiai
• Šalies gerosios patirties sklaidos konferenciją „Lauko erdvės:
neišsenkanti idėjų versmė ugdant aktyvų darželinuką“.
• Organizavome smurto ir patyčių prevencijos veiklos pristatymą
Vilniaus miesto metodinio būrelio „Vilnis“ pedagogams;
•

Edukaciniai renginiai vaikams: „Saugios Pavilnio gatvės“,
„Moliūgo gimtadienis“, „Spalvotos savaitės“, „Medus gardus –
sveikatai dosnus“, „Lino kelias“, „Bulvę valgom, bulvę giriam“,
„Padėkime paukšteliams žiemą“, „Pažinkime paukščius“; „Kaip
kiškiai ėjo žadinti meškos, atėjus pusiaužiemiui“, „Mes – žemės
vaikai“, „Karšta žiema“ ir kt.

• Kiti renginiai ir pramogos: „Trys Karaliai“; „Mano gimtinė –
Lietuva“, „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“; „Vaikų Velykėlės“;
„Mamytei mylimiausiai“, „Šeimos vakaronės“, „Rugsėjo 1-oji - žinių
diena“; „Žibintai apšviečia mums kelią tamsiais rudens vakarais“;
„Žiemos linksmybės. Kalėdos“
• Parodos: „Mažoji bulvyčių plastika“, „Žibintų šviesoje“, „Brenda
per pusnis eglutė“, „Margi paukšteliai pragydo“ ir kt.

Ugdomosios veiklos ataskaita: Bendradarbiavimo patirtys



Mūsų įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje: „Zipio draugai“;
Mūsų vaikų, tėvų ir pedagogų komandos dalyvavo:
 Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Mano svajonių darželis“, kuriame mūsų ugdytines Kotryna Daugelytė ir Vita
Sinicaitė tapo laureatais;
 Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuotraukų parodoje „Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje“;
 Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, tėvelių ir vaikų kūrybinių darbų parodoje
„Tautinė juosta“;
 Respublikiniame kūrybiniame projekte „Rudens mandala“;
 Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meniniame-kūrybiniame konkurse „Iš močiutės skrynios“,
kuriame mūsų ugdytinis Emilis Kukys laimėjo II vietą;
 Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamame projekte „Šeimos pasaka“;
 Šalies pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ sausio 13-osios dienai paminėti;
 Vilniaus mokytojų namų ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento
organizuojamoje parodoje „Sodo kraitė 2017“;
 Regiono jungtiniame koncerte „Pavasario balsais dalinkimės su visais 2017“;
 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto ketvirtojo policijos komisariato organizuojamame
piešinių konkurse „Atšvaitukas mano draugas“ ir mūsų ugdytiniai užėmė I ir II vietą;
 Šalies pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“ – kovo mėn.;
 Konkurse „Vitaminizuotas 2017“, kurį organizavo Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Iš 100
dalyvavusiųjų darželių mūsų įstaiga tapo viena iš 10 geriausių įstaigų.
 Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz szkolna“ organizuojamame renginyje „Bajeczki z przedszkolnej
poleczki“;
 Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje;
 Naujosios Vilnios kultūros regioniniame XVIII vaikų ir jaunimo menų festivalyje „Vieversėlis“ koncertinėje programoje;
 Naujosios Vilnios kultūros regioniniame vaikų ir jaunimo menų festivalyje „Vieversėlis“;
 XIII –ame Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų vaikų lenkiškos dainelės festivalyje „Rozśpiiewane przedszkole“.
 festivalyje „Žaidimų karuselė“, kurį organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Žuvėdra“
 Šalies veiksmo savaitėje „Be patyčių“;
 Šalies ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“;
 XV teatrų festivalyje „Mažoji scena“ Naujosios Vilnios kultūros centre;
 Tarptautiniame vaikų meno projekte „Laiškas mamai 2017“;
 Vilniaus ikimokyklinių įstaigų XVIII teatro festivalyje „Rasos lašelis“;
 Pavilnio bendruomenės šventėje „Pavilnio šventė“;
 PC „OZAS“ konkurse „Zuikio margučiai“
 Ir kt.

2017 m. ūkinė veikla
Gautos lėšos (įstaigos išlaikymui 2017-01-01 – 2017-12-31)
(eurais, ct):

Savivaldybės lėšos

Moksleivio krepšelio
lėšos

Tėvų mokesčio lėšos

Paramos fondo lėšos

375.900,00

235.200,00

98.900,00

2.265,00

2017 m. ūkinė veikla
 2017 finansiniais metais daug dėmesio buvo skirta darželio aplinkos tvarkymui,
įrengiant naujas ir atnaujinant esančias erdves vaikų ugdymo veiklai, aikštyno
pastatų remontui ir atnaujinimui, užtikrinant sėkmingą įstaigos veiklą.
 2017 metais pasikeitė Savivaldybės lėšų skirstymo tvarka, pagal kurią darželiui
buvo skirtos tikslinės lėšos ne tik darbo užmokesčio finansavimui ir komunalinėms
paslaugoms apmokėti, bet ir medikamentams, ryšių paslaugoms, aprangai ir
patalynei, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui, nepedagoginių
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Pasinaudojome galimybe apmokėti iš
savivaldybės biudžeto aplinkos finansavimo lėšų kanceliarines prekes, elektros ir
valymo priemones, minimaliam remontui reikalingas prekes, higienos prekes ir kt.
 Savivaldybei buvo pateikti pagrįsti prašymai dėl darželio patalpų remonto darbų
atlikimo – virtuvės, „Drugelių“ grupės remontui, šiek tiek vėliau buvo skirtos
papildomos lėšos naujos grupės įrengimui, sujungus „Drugelių“ ir „Varpelių“
grupių miegamuosius, trijų sanitarinių mazgų remontui. Visos lėšos buvo
panaudotos pagal paskirtį: pilnai suremontuota darželio virtuvė ir maisto
sandėliai, „Drugelių“ ir „Varpelių“ grupių patalpos, įsteigta ir įrengta „Pakalnučių“
grupė, atliktas sanitarinių mazgų remontas „Žirniukų“, „Riešutėlių“ ir „Žvirbliukų“
grupėse.

Savivaldybės lėšų išlaidos (2017-01-01-2017-12-31):

Išlaidų pavadinimas

Suma (eurais, ct)

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

182.300,00

Mityba

19.600,00

Medikamentai

200,00

Ryšio paslaugos

200,00

Apranga ir patalynė

3.300,00

Kitos prekės (įskaitant 10.000,00 naujos grupės įrangai)

21.900,00

Ilgalaikio materialiojo turto remontui. Iš jų:

83.700,00

Virtuvė

21.728,28

„Drugelių“ grupė

15.961,70

„Varpelių“ ir „Pakalnučių“ grupės

24.966,10

Sanitariniai mazgai

19.371,88

Kita:
Papildomi virtuvės remonto darbai

4.391,97

Pertvaros sanitariniuose mazguose

1235.45

Šildymas ir komunalinės paslaugos

58.200,00

Kitos paslaugos (skalbykla, dezinsekcija, techninė priežiūra ir kt.)

5.800,00

Mokinio krepšelio lėšų panaudojimas
Iš moksleivio krepšelio buvo finansuojami pedagogų atlyginimai, daug buvo
skirta ugdymo priemonėms - žaislams, žaidimams, knygoms, sporto inventoriui
įsigyti, kanceliarinės ir higienos prekės, lėšos buvo naudojamos pedagogų
kvalifikacijai tobuinti, vaikų edukacinei veiklai ir kt.

Išlaidų pavadinimas

Suma (eurais, ct)

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

229.600

Prekės (žaislai, literatūra, raštinės priemonės)

4.200,00

Kvalifikacijos tobulinimas

500,00

Paslaugų naudojimas (interneto ryšis ir edukacijos paslaugos) 900,00

Tėvų mokesčio lėšų panaudojimas
Iš dalinio tėvų mokesčio ugdymui pirkome naujus baldelius – du rūbinėlių spintelių
komplektus, patalynę, pagalves, žaislus ir kitas ugdymo priemones į grupes ir į
salę, kanceliarines prekes ir knygas, kitą įrangą ir inventorių, buvo subetonuotos
pavėsinių pamatai ir grindys, nupirkti lauko aikštelių įrengimai, kalnelis ir
spyruokliukai. Stambūs pirkimai – Virtuvės įranga vaikų sveikesniam maistui
gaminti: paverčiama keptuvė, elektrinė viryklė, oro šalinimo sistema į virtuvę.
Išlaidų pavadinimas

Suma (eurais, ct)

Mityba

62.600

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

13.400,00

Prekės (ugdymui – žaislai, baldai, raštinės ir higienos priemonės, šviestuvai,
prekės pastato remontui ir priežiūrai)

Paslaugos (užtikrinančios įstaigos veiklą – komunalinės paslaugos - valymo
ir skalbimo paslaugos ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas (pavėsinių remontas,
betonavimo darbai)

Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas (pavėsinė)

9.500,00

6.000,00

7.000,00

8.300,00

2 proc. GPM lėšų išlaidos 2017 metais:
Gauta

2265,00

Druska šildymo katilams

66.40

Ženklai „Kolektyvinės apsaugos statinys“

17.00

Įbetonuojami plieniniai vaikiški futbolo vartai

396.00

Spyruoklinės sūpynės „Kupranugaris“

230.00

Suoliukai be atlošo į pavėsines

240.00

Plastikinė danga į lauko laiptines

231.24

Interneto svetainės adresas ir talpinimas

86.97
Panaudota:

1267.61

Planai 2018 metams
 Planuojame:
 1. pakeisti salės pertvarą akustine pertvara;
 2. suremontuoti salę, dvi grupes pilnai, lubas 3 grupėse;
 3. nupirkti dulkių siurblius, indaploves į grupes;
 4. atnaujinti grupių kilimus, tęsti patalynės atnaujinimą;
 5. nupirkti interaktyvią lentą į „Kregždučių“ grupę;
 6. nupirkti konvekcinę krosnelę į virtuvę;
 7. vietoj baseino griaučių įrengti pramogų aikštelę;
 8. tęsti lauko aikštyno renovaciją.

Klausimus ir pasiūlymus prašome teikti el. paštu
rastine@ziogelis.vilnius.lm.lt ir info@pavilnioziogelis.lt

