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1. DARZELIO PRISTATYMAS
r' Pagiriq ,,PeledZiuko" vaikq darZelis (toliau - darZelis) - savivaldybes biudZetine
turinti juridinio asmens teises, iregistruota Juridiniq asmenrl registre, kodas 1g1325556.
Vilniaus

istaiga,

{staigoje
igyvendinamos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programos, Ugdymas organizuojamas lietuviq
bei
lenkq kalbomis. DarZelis ikurtas 1982 metais ir aptarnauja Pagiriq seniunijos gyventojus.
DarZelyje veikia l l
grupiq: 9 lietuviq ir 3 lenkq ugdomqja kalba.
{staig4 lanko 207 vaikai. Tevq pageidavimu veikia 2 pailginto
darbo, 12 valandtl, vaikq prieZiDros grupes.

{staigai vadovauja
Pedagoginio darbo staZas

-

-29

Buveine: siltnamiq
darze

Ii

Edita Gujiene. Vadybinio darbo staZas
metai.

g, 6,

LT-14113 Pagiriq

-

18 metq,

II

vadybine l<ategorija.

k. vilniaus r, Tel.: g(5)26055g5, el.

pastas:

s.pe I edziul<as @gmai l, com

Vizija.

Atvira ir besimokanti ikimokykline istaiga, telkianti bendruomeng i5srikiq
iveikimui, aplinkos ir
ugdymo turinio modernizavimui, tenkinanti kiekvieno vaiko ugdymo(si) por.iLirr.
fstaigos misija.

Formuoti atvirq, vaikq bei pedagogq gebejimus ikvepiandi4 kDrybing aplink4, pripaZjstant
ir
puoselejant kiekvieno vaiko individualum4, ultikrinant ugdymo tgstinum4.
Gerbiama ir vertinama
kompetencija, profesionalumas, iniciatyvumas, pareigingumas ir atsakomybe.

Strateginis istaigos tikslas

-

teikti kokybi5kas Svietimo paslaugas pagiriq apylinl<es vaikams

saugioj e 5 iu olaiki ni u s reikal avimus atitinkandioj e aplinkoj e.

2,

ORGANIZACINE STRUKTURA IR VALDYMAS

DarZelyje ditba 25 pedagogai: 16 aukletojq, 3 priesmokyklinio
ugdymo pedagogai, 2 meninio
ugdymo pedagogai, 2 logopedai, 1 judesio korekcijos mokytojas,
1 socialinis pedagogas. pedagogams
suteiktos kvalifikacines kategorijos: 7 - vyresniojo ikimokyklinio
ugdymo urHeto.yo, mokytojo, 6
ikimokyklinio ugdymo metodininko.
DarZelio valdymas paremtas demokrati5kumo, bendradarbiavimo,
atsakingumo, lankstumo, skaidrumo ir
lyderystes principais.

VALDYMO STRUKTURA

3. KVALIFIKACIJOS

TOBULINIMAS:

VADO
A

{staigos

Metai

direktoriaus

Vidu
kvali

kvalifikacijos tobulinimo
dienu skaidius
2017

13

skaid
IU

8

PEDAGOG

Kvalifikacijai tobulinti Kvalifikacijai

--

tobulinti

Kvalifikacijai

---robulinti

le5q procentas (%

TECHNINIO PERSONALO

Kvalifikacijai toUuilnti
skirta le5q (eurais)

Kvalifikacijai

tobulinti

naudota le5u (eurais

Kvalifikacijai

tobulinti

4, VAIKU SK,q.rituS:
vaiku skaidius
ikimokyklinio ugdymo

prie5mol<ylcl

in

Laukiandiq vaikq eil6.ie st{,aidi"s
ankstyvojo
ikimokyklinio ugdymo

prieSmol<yl<l

inio ugd ymo

mosi poreikiq turindiq vaikq skaidius
ikimokyklinio ugdymo
prieSmokykl

2077 m.

Nemokarnai maitinamq vait u;kaidius
ankstyvojo
ikimokyklinio ugdymo
ugdymo
(vieniSi tevai,
daugiavaikes Seimos

5. PASIEKIMAI, LAIMEJIMAI

in

io u gdyrno

io ugdyrno

prie5mokyklinio ugdymo
(maZos pajamos)

2017 metat

Proiekt

g4oos pavadinimas

Pasiekimas

Dartelio bendruom
bendruomeniq ekol
traukinio kelione"
Tarptautinis projektas,,Zipio dravgai

Programos vyt Oymo

-

paZyrnos,

Socialines programos

[staigoje vykdytas turprur,

Dalyvavimas Vilniaus
projekte "Kur I(aziukas, ten ir tursus,,.
u*lry:: vilniaus
it
L u c r-- -'|
lujon9
,,Prevencine veikla ikimokyklinOje istaigojJ,.'
Pasidalij.imas gen? darbo patirtimi faigiamajame
renginyje
darome vaiko labui,,
2016-2017

r..,

darbai

vaikq

Delfi
pie5inirl

linksmvbes".

organizuotame

konkurse

,,Ziemos

Darz,elio vailcq kurybinia@
respublikiniame
il<imokykliq jstaigq projekte, kuri organizavo Siauliq
rajono

MeSkuidiq lopSelis- darZelis,,Mano augintinis,,.
Dalyvavim as respublikin"s

asociacijos,,Sveikatos Zelmeneliai,, veikloje:

Dalyvavimas sveikatos dienos minejime
,,Sveikas vaikas _

PieBiniq fotonuotraukoi---Oetn
portale, padeka pedagogui ir
ugdytiniams,
Padelca,

Padel<os raStai, - i"f",.,"a"-ii,
tinlclapyje
http ://www,szelmenel iai.

laimingas vaikas,,,

v/

rr

vlaslnls begllnas ,,AS begu _2017,,.

fstaiga dalyvauja respublikiniame aplinkosaugoslro; ekte,,lt4es
{stai goj e

p

amineta

i.

ugdytiniams.

uriu tautine iuosta..

,/

;stiftal

Padekos raStas peCagogui ir

konkurse, kuri org

Ugdytiniq darbai d@
ikimokyklinio amZiaus

Padekos ra5tai

Padel<os ra5tas

'rrumolco,,
proj el<tas,,Zaidinai

Ugdytiniq

sutartis,

veiklos ataskaitos.
Atminimo dovanos - knygo-

Ta.ptartineffi

minejimas,,Kalba tyla,,
Pedagogai pristate vaiku kDrybinius darbus
organizuotame taikomojo dizaino konkurse
kojinytes".

UAB

,,Skinijos"
,,Nusipie5k sau

Atminimo dovanos.

ltl.

fstaigos vaikq Sot
rajono Svietimo ir kultlros
istaigq sokiq festivalyje-konkurse.
Dalyvavimas,,Rotary,, t<tuU
specialiais ugdymosi poreikiais kiirybiniq darbq
labdaros
aukcione. DarZelio ugdytinio su specialiais
ugdymo poreikiais
kurybinis darbas praejo atrankqir buvo parduotas
aukcione.

Vaikai, turintys special
specialiqfq pedagogq ir
metodinio
ruuu burelio
ourgllo lr
ir Vilniaus
vllnlaus
PPT organizuotame ug^dypo istaigq vaikq kDrybiniq darbqr,
.
konkurse,,Pavasario simfonii
a,,,
Respublikines veiksmo

sa'@

III laipsnio

diplomas.

Gauta 300 eurq vertes dov.ana
kanceliarinems ir mokyklinems

prekems isigyti.

Du

istaigos

ugdytiniai ir

pedagogai apdovanoti
ra5tais,

Padekos ra5tas.

Renginiai pilietinei tnt.turt
paLymeti,

6. FINANSAVIMAS

Patvirtinti asignavimai 2017 m. (tDkst. euru)
Savivaldybes leSos, skirtos savaranki5koms

funkcijoms finansuoti

Mokinio krep5elio le5os
Ugdymo aplinkos Ie5os
Specialiqjq progr, lesos
[staigos labdaros ir paramos le5os

7. PARTNERYSTES RYSIAI

iu

padekos

Vilniaus rajono
Pagiriq gimnazija

PrieSmokykliniq grupiq
Pagiriq gimnazijos pradiniq klasiq mokytojomis ir
mokiniais, leido bendr4
informacini laikrastukq,,MaZasis gluosniukas", dalyvauj
a bendruo se ren giniuo se.

Priesmokykliniq grupiq ( lenkq ugdoma karba) pedagogai
gimnazijos
pradiniq klasiq (lenkq ugdoma kalba) mokytojomis
ir mokiniais, organizavo
susitikimus su I(rokuvos teatro ART-RE aktoriais, surengd
bendr4 adventiniq
giesmiq vakar1, kartu Svente darZelio 35_meti.
{staiga su gimnazijos mokiniais ir mokytojais dalyvavo Lietuvos vail<q ir jaunimo
centro or ganizuotame respublikiniame konkurse,, ISj u d i
n

Vilniaus rajono
Pagiriq seniDnija

k kitus,,.

DarZelio bendruomene Lasm

r' organizuojamose renginiuose: padejorne irengti Pagiriq seniunijos l<iemelj

derliaus

Sventeje PikeliSkese, gaminome zaisliukus pagiriq gyvenvietes
eglutei papuosti,

Pagiriq biblioteka

apaStalo Pauliaus
Atsivertimo

Pagiriq Muzikos
mokykla
Parudaminio

I.

Dalyvavorne bendroj e akcij oj n
adventiniq giesmiq v akarq.

isliulcas Juod5iliq ligonines

"gtrGF,

*gilizauome

Bendri koncertai, darLelio ir rnoky
klausimelis",,,Dovana,,peledZiukui,,.
VaZiuojame

girininkija

8. VADOVO

Vaikq ekskursijos i bibliote
pamineti, pasakq ir idomiq istorijq skaitymas, iliustracijq
knygq herojams piesimas ir
eksponavimas biblioteko i e.

j

ivairiais augalais,

elcsl<ursijas, dalyvaujame

akcijose. Girininkija ,.n ia sdinul.ais ir

INDELIS, TOBULINANT MOKYKLOS VEIKLA

DarZelio erdvirl
turtinimas,
pritaikymas
vaikq judejimo,
sporto
skatinimui.

Renovuota darZelio laiptine, sporto sale, perdaZytos muzikos sales,
darZelio 1
grupes sienos. Atlildas skalbyklos ventiliacijos, kanalizacijos ir grindq
remontas.

Praturtintos ugdomosios erdves naujais baldais (lovos, spintos, komodos),
vaizdinemis priemonemis, edukaciniais zaislais, spaudiniais.

uZ remeiq lesas isigijome ir irengeme stacionarius 3 veliavq stiebus, 3 vail<q

Zaidimq aiksteles, 2 pavesines, atlikome lauko smelio deZiq remont4,

2.

Ugdymo proceso
moqernlzavll

r'

Isigyta kompiuterines irangos ir technikos (interneto stipnntuvas, 2 stacionar[s.

3.

IT priemoniq
bazes turtinimas.

3 nesiojami kompiuteriai, 2 plansetes, 4 muzikiniai centrai, interaktyvi lenta,
ugdomoji priemone - interaktyvios grindys).

fstaigos ivaizdLio

rnrcrJavau oalyvavrm? Iarptautrne.Je Reach tbr change (Svedija) konferencijoje

gerinimas

-

forume ,,Kurkime geresni pasauli vaikams,,, pristatyta"istaigos patirtis,

respublikos ir
tarptautiniu

dalyvauta diskusij ose.

mastu.

Kasmet inicijuoju ugdytiniq su specialiais poreikiais kDrybiniq darbq
dalyvavim?,,Rotary" klubo mecenatq organizuojamame vaikq su' negalia
kDrybiniq darbq labdaros aukcione. DarZelis ir ugdytiniai asmeniskai
apdovanoti kanceliarinemis priemonemis.

4.

Bendruomeni5ku
mo stiprinimas,
Suburiu ir skatinu darzelio nariq dalyvavimq rajoniniuose, pagiriq gyvenvietes
ir darZelio bendruomenes renginiuose, alccijose: rajono Derliaus Sventeje
Pikeli5kese, Darom -2017,,,Papuoskime pagiriq Kaledq eglg,, ir l<itose.

Ypating4 demesi skiriu bendruomenes sveikai gyvensenai: organizLrojamos
nemokamos sportines veiklos tevams ir darbuotojams darLelyje,
ivairios

paskaitos.

I(ordinuoju dalyvavirn4 Vaisiq

ir

pieno vartojimo skatinimo Lietuvos

mokyklose programoje.

9. MOKYKLOS PROBLEMOS

jq

DidZiausia problema - pedagogq ir specialistq tr[kumas .2017 m. darZelyje truko psichologo,
3ikimokyklinio ugd,ymo aukletojo (lenkq ir lietuviq kalba) specialistq. - DarLilyje trulista ir

visuomenes sveikatos biuro darbuotojo specialisto, dietologo,
DatLelyie butinas Salto vandens sisteniq atnaujinimas- renovacij a; I, 4,6,7 grupiq sanmazgLl
remontas; lauko Zaidimq aik5teliq apsauginiq dangq
irengimas. Vadovaujantis sviikatai palanlcaus

maisto specialistq rekomendacijomis, virtuveje reikalinga konvekcine l<rosnis, iStraukiamoji
ventiliaciia,
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