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Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“ pristatymas  
 
Vilniaus lopšelyje - darželyje „Sakalėlis“ veikia 12 grupių, iš jų:  2 ankstyvojo amžiaus (1,5 m.-3 m.) grupės, 6 darželio (3-5 m.) grupės, 2 

specialiosios paskirties  grupės ir  2  priešmokyklinio ugdymo grupės.  Vaikų ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis „Žingsnelis po 

žingsnelio“ programa, „Bendrąja priešmokyklinio  ugdymo ir ugdymosi  programa“ bei logopedine programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

neišsivysčiusios kalbos ugdymas“. Ugdymoji kalba lietuvių.                                                                                                                                                                                                                                          

Misija  

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius 

vaiko gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę bei  tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas. 

Įstaigos grupių ir ugdytinių pasiskirstymas: 

Grupių skaičius įstaigoje - 12 

Grupių pavadinimais „Pelėdžiukai“ 

Priešmokykinio ugd. 

(5 – 7 m.) 

„Girinukai“ 

Priešmokykinio ugd. 

(5 – 7 m.) 

„Svirpliukai“ 

Ankstyvojo ugd. 

(2 – 3 m.) 

„Kiškučiai“ 

Ankstyvojo ugd. 

(2 – 3 m.) 

Vaikų skaičius 19 22 18 18 

Grupių pavadinimai „Drugeliai“ 

Ikimokyklinio ugd. 

(3 – 4 m.) 

 

„Vyturiukai“ 

Ikimokyklinio ugd. 

(3 – 4 m.) 

„Meškučiai“ 

Ikimokyklinio ugd. 

(3 – 4 m.) 

 

„Voveriukai“ 

Ikimokyklinio ugd. 

(3 – 5 m.) 

 

Vaikų skaičius 22 21 22 21 

Grupių pavadinimai „Gandriukai“ 

Ikimokyklinio ugd. 

(4 – 6 m.) 

 

„Geniukai“ 

Ikimokyklinio ugd. 

(5 – 6 m.) 

 

„Bitutės“ 

SUP ugd. 

(3 – 6 m.) 

„Boružiukai“ 

SUP ugd. 

(3 – 6 m.) 

Vaikų skaičius 22 19 9 10 

 

 



2022 metų veiklos tikslai ir uždaviniai 

I.PROGRAMA.VIENINGOS ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMAS IR PLANAVIMAS.  

TIKSLAS 1.Kurti šiuolaikinės įstaigos identitetą 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Finansinių 

išteklių poreikis 

Atsakingi vykdytojai Pastabos 

1.1. Viešinti ir atnaujinti 

informaciją 

internetiniame puslapyje, 

socialiniuose tinkluose 

 

1.2. Vidaus ir lauko erdvių 

atnaujinimas, perteikiant 

įstaigos ugdymo 

filosofiją ir kultūrą 

 

1.1.Internetinio puslapio  

www.darzelis-sakalelis.lt 

atnaujinimas ir priežiūra. 

 

1.2. Suplanuoti biudžetą 

atnaujinimui. 

sausis 

gruodis 

 

 

 

sausis 

gruodis 

mokinio krepšelio 

lėšos 

 

 

 

1,2 procentų 

lėšos;  steigėjo 

tikslinis 

finansavimas; 

projektinės lėšos, 

nuomos  lėšos ir 

geranoriška 

parama 

 

Direktorė D. Riškienė 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

 

 

 

Direktorė D. Riškienė 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams 

D. Grušauskienė 

 

I.PROGRAMA.VIENINGOS ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMAS IR PLANAVIMAS.  

TIKSLAS 2. Puoselėti darnios bendruomenės tradicijas, šventes. 

2.1.Stiprinti bendruomeniškumą, 

organizuojant kasmetines, 

bendruomenę suburiančias 

šventes. 

 

2.1. Organizuoti pradedantiems 

įstaigą lankyti vaikams ir 

tėvams renginį ,,Atvirų durų 

dienos“; 

 

 

 

2.1. Organizuoti kasmetines 

šventes, įtraukiant 

bendruomenę. 

Rugpjūtis 

 

 

 

 

 

 

 

sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė D. Riškienė 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Psichologė Greta 

Kaciniauskaitė – 

Ivanauskienė 

 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė ir 

kūrybinių grupių nariai 

 

 

http://www.darzelis-sakalelis.lt/


 

 

II PROGRAMA. KOKYBIŠKO, ORIENTUOTO Į VAIKĄ UGDYMO (-SI) UŽTIKRINIMAS 

TIKSLAS 1. Teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si). 
1.1.  Modernizuoti ugdymo 

turinį ir kokybiškai 

įgyvendinti ugdymo 

programą. 

1.1.1. Organizuoti ir vykdyti 

ugdomuosius projektus 

grupėse. 

1.1.2. Vykdyti integruotą 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo procesą, 

taikant inovatyvius 

ugdymo(si) metodus. 

1.1.3. Įstaigos inovacinių 

erdvių efektyvus ir 

tikslingas 

panaudojimas: erdvių 

panaudojimo plano 

parengimas. 

1.1.4. Atlikti ugdomosios 

veiklos įgyvendinimo 

stebėseną ir analizę. 

1.1.5. Įtraukusis ugdymas – 

įtraukiojo modelio 

kūrimaa 

1.1.6. Socialinis emocinis 

intelekto ugdymas 

„Kimochi“ ir „Zipis“ 

sausis – 

gruodis 

 

 

 

sausis – 

gruodis 

 

kovas 

 

 

 

 

sausis – 

gruodis 

 

 

sausis -

gruodis 

 

sausis -

gruodis 

 

1,2 procentų 

lėšos;  steigėjo 

tikslinis 

finansavimas; 

projektinės lėšos, 

nuomos  lėšos ir 

geranoriška 

parama 

 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Įstaigos pedagoginė 

bendruomenė 

 

 

 

 

 

 

 
Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

 

 

Psichologė Greta 

Kaciniauskaitė – 

Ivanauskienė 

 
Priešmokykinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos 

 

1.2. Plėtoti pedagogų 

kvalifikacijos kėlimą, 

sudarant galimybes 

kryptingam jų 

tobulėjimui 

1.2.1.  Atlikti pedagogų 

kompetencijų 

į(si)vertinimą, nustatant 

tobulintinas pedagogų 

kompetencijas. 

 

sausis – 

gruodis 

 

 

 

 

kovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 
Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

 

 



1.2.2. Parengti pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo  

planą 2022 m. 

1.2.3. Organizuoti vykdymą 

išklausytų seminarų 

grįžtamojo ryšio sklaidą 

tarp įstaigos pedagogų 

bendruomenės. 

 

 

sausis - 

gruodis 

1.3.  Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

šeima, aktyvinant šeimos 

dalyvavimą ugdomajame 

procese 

1.3.1. Organizuoti tėvų 

susirinkimus grupėse. 

 

1.3.2. Individualiai kievieno 

ugdytinio tėvams 

pateikti žodinius ir 

rašytinius vaiko 

gebėjimus ir 

pasiekimus.  

 

 

1.3.3. Tėvų komiteto 

susirinkimų 

organizavimas. 

 

1.3.4. Meninės ir kūrybinės 

veiklos organizavimas 

įtraukiant tėvų 

bendruomenę. 
 
 

Rugsėjis 

 

 

spalis – 

gegužė 

 

 

 

 

 
Pagal 

realų 

poreikį 

 

sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Grupių mokytojos ir 

administracija 

 

Grupės mokytojos 

 

 

 

 

 

 

Tėvų komiteto 

pirmininkas 

 

 

 

Įstaigos mokytojai, 

administracija 

 

II PROGRAMA. KOKYBIŠKO, ORIENTUOTO Į VAIKĄ UGDYMO (-SI) UŽTIKRINIMAS  

TIKSLAS 2. Kurti modernią, saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką. 



2.1. Užtikrinti saugią ir sveiką 

aplinką 

 

 

2.1.1. Įrengtos 2 papildomos 

ugdymo įrangos grupių lauko 

aikštelėse. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Atnaujintos grupių 

edukacinės erdvės ir ugdymo 

priemonės 

 

kovas - 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

sausis - 

gruodis 

1,2 procentų 

lėšos;  steigėjo 

tikslinis 

finansavimas; 

projektinės lėšos, 

nuomos  lėšos ir 

geranoriška 

parama 

 

 

 
 

Direktorė D. Riškienė 

Pavaduotoja ūkiui D. 

Grušauskienė 

 Įstaigos tėvų taryba 

 

 

 

 

 

Direktorė D. Riškienė  

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Pavaduotoja ūkiui D. 

Grušauskienė 

 

 

2.2.Stiprinti vaikų sveikatą 

nuosekliai taikant sveikatos 

stiprinimo, fizinio aktyvumo, 

socialinio emocinio ugdymo 

veiklas ugdymo 

2.2.1. Organizuoti sveikatos 

stiprinimo veiklas 

 

 

 

2.2.2. Kokybiškai ir 

atraktyviai organizuoti 

fizinio aktyvumo 

veiklas 

 

2.2.3. Respublikinio projekto 

„Sveikatiada“ 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

 

sausis – 

gruodis 

 

 

 

sausis – 

gruodis 

 

 

 

sausis – 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

resursai, mokinio 

krepšelio lėšos. 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

resursai 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Sporto ir sveikatingumo 

kūrybinė grupė 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojas D. Indriūnas 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Sporto ir sveikatingumo 

kūrybinė grupė 

Fizinio ugdymo 

mokytojas D. Indriūnas 

Sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

 



2.2.4. Projekto „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ 

veiklų įgyvendinimas 

 

 

 

 

2.2.5. Socialinių bei emocinių 

sunkumų įveikimo 

gebėjimų programos 

“Zipio draugai” 

įgyvendinimas PU 

grupėse 

 

2.2.6. Emocinio intelekto  

ugdymo programos 

“Kimochis” 

integravimas į 

ikomokyklinio ugdymo 

procesą 
 

sausis – 

gruodis 

 

 

 

 

 

sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

resursai 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

resursai 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Fizinio ugdymo 

mokytojas D. Indriūnas 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

PU mokytojai 

 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

2.3. Puoselėti lauko ir vidaus 

aplinkas 

2.3.1. Įrengta koncertinė-

teatrinė, edukacinė erdvė 

vidiniame įstaigos kieme. 

 

 

sausis - 

lapkritis 

1,2 procentų 

lėšos;  steigėjo 

tikslinis 

finansavimas; 

projektinės lėšos, 

nuomos  lėšos ir 

geranoriška 

parama 

Direktorė D. Riškienė 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams 

D. Grušauskienė 

 

III PROGRAMA. DEMOKRATINIO VALDYMO NUOSTATŲ STIPRINIMAS 

TIKSLAS 1. Užtikrinti įstaigos savivaldų veiklą. 
1.1.  Įtraukti įstaigos tarybą į 

veiklos planavimą ir bendrų 

sprendimų priėmimą. 

1.1.1. Bendradarbiauti su 

įstaigos taryba įgyvendinant 

sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė D. Riškienė 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

 



įstaigos ugdymo veiklos 

planus. 

 

1.2. Užtikrinti darbo grupių ir 

komisijos narių efektyvią veiklą. 

1.2.1. Darbo grupių aktyvus 

įsitraukimas įgyvendinant 2022 

m. veiklos planą:  

1.2.1.1. Vidaus audito 

koordinavimo grupė; 

1.2.1.2. Įstaigos įvaizdžio 

kūrimo darbo grupė; 

1.2.1.3. Projektinės veiklos 

koordinavimo ir konsultavimo 

grupė; 

1.2.1.4. Internetinės svetainės 

kūrimo darbo grupė; 

1.2.1.5. Korupcijos prevencijos 

darbo grupė; 

1.2.1.6. Smurto ir patyčių ir 

intervencijos darbo grupė. 

 

1.2.2. Parengti ir įgyvendinti 

komisijos 2022 m. veiklos 

planai:  

1.2.2.1. Vaikų gerovės 

komisija; 

1.2.2.2. Mokytojų ir vaiko 

pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisija; 

1.2.2.3. Viešųjų pirkimų 

komisija. 

 

1.2.3. Užtikrinti įstaigoje 

veikiančių tarybų aktyvų 

įsitraukimą 2022 metais: 

sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė D. Riškienė 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Darbo grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

Direktorė D. Riškienė 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Komisijų pirmininkai 

 

 

 

 

Direktorė D. Riškienė 

Komisijų pirmininkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė D. Riškienė 

Tarybų pirmininkai 

 



1.2.3.1. Darbo taryba; 

1.2.3.2. Darželio taryba; 

1.2.3.3.Darželio tėvų taryba; 

1.2.3.4. Metodinė taryba; 

1.2.2.5. Pedagogų taryba; 

 

1.2.4. Užtikrinti kūrybinių 

grupių veiklos planų 

parengimą ir įgyvendinimą 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

G. Mitrulevičienė 

Kūrybinių grupių 

pirmininkai 

 

 

 

Kūrybinių grupių planuojama veikla 2022 metams 

 

Dailės kūrybinės grupės veikla 

Eil.nr. 

 

Veiklos pavadinimas Laikotarpis Dalyviai Atsakingas asmuo 

1. Įstaigos puošimas metų eigoje sausis - gruodis Mokytojos, ugdytiniai R. Kazėnienė 

1. Vaikų piešinių paroda „Linksmieji 

besmegeniai“ 

sausis - vasaris Ugdytiniai V. Gruzdzevičienė 

2. Kūrybinės veiklos ,,Rid – rido geltoni, 

raudoni, žali...“ 

balandis Mokytojos, ugdytiniai, 

tevai 

B. Šafranovič - Lis 

3. Paroda skirta „Vasario 16“ vasaris Mokytojos, ugdytiniai R. Jarmalovič 

4. Vaikų darbų paroda „Tabalai – tabalai 

atkeliauja vabalai“ 

balandis - gegužė Mokytojos, ugdytiniai R. Kazėnienė 

5. Dovanėlių mamai dirbtuvės „Tau, mano 

mamyte skamba gojai“ 

gegužė Mokytojos, ugdytiniai R. Davidavičienė 



6. Vasaros kūrybinė veikla ,,Aitvarų savaitė“ rugpjūtis Mokytojos, ugdytiniai Dailės kūrybinės grupės 

nariai 

7. Vaikų ir tėvų darbelių paroda iš gamtinės 

medžiagos „Gamtos dovanos“ 

rugsėjis Mokytojos, ugdytiniai ir 

jų tėvai 

Dailės kūrybinės grupės 

nariai 

8. „Maža švieselė šviečia man kelią“ žibintų 

paroda 

lapkritis Mokytojos, ugdytiniai ir 

jų tėvai 
R. Kazėnienė ir R. 

Davidavičienė 

9. Vaikų darbų paroda „Šarmota tėviškėlė“ gruodis Mokytojos ir ugdytiniai V. Gruzdzevičienė 

10. Vaikų ir tėvelių darbelių paroda „Žiemos 

puokštė“ 

gruodis - sausis Mokytojos, ugdytiniai ir 

jų tėvai 

R. Jarmalovič ir B. 

Šafranovič - Lis 

 

Kalbos kūrybinės grupės veikla 

Eil.nr. 

 

Veiklos pavadinimas Laikotarpis Dalyviai Atsakingas asmuo 

1. Vaikų minčių metraštis „ Kalba vaikai“ sausis – gruodis Mokytojos, ugdytiniai V. Nariūnienė 

2. Knygų namelio tęstinis projektas 

„Skruzdėliukas Nežiniukas ieško draugų“ 

kovas – rugsėjis Mokytojos, ugdytiniai G. Mitrulevičienė 

3. Susitikimas su vaikiškų knygų autore Rasa 

Dmuchovskienė 

kovas - rugsėjis Mokytojos, ugdytiniai G. Mitrulevičienė 

4. Respublikinis projektas „Knygų ligoninė“ balandis Respublikos mokytojai, 

ugdytiniai, tėvai 

R. Davidavičienė 

5. „Skaitome vaikams“ garsinis knygų 

skaitymas. Suorganizuoti 3 – 4 garsinio 

skaitymo popietes lauko erdvėje. 

gegužė - rugpjūtis Mokytojos ir ugdytiniai Kalbos kūrybinės grupės 

nariai 

 

Sporto ir sveikatingumo kūrybinės grupės veikla 

Eil.nr. 

 

Veiklos pavadinimas Laikotarpis Dalyviai Atsakingas asmuo 

1. Metodinis darbas: sausis - gruodis   

G. Mitrulevičienė 



1. Dalyvavimas „Sveikatos želmenėliai“ 

asociascijos rengiamuose seminaruose, 

renginiuose ir projektuose; 

 

 

2. „Sveikatiada“ projekto pristatymas 

įstaigos bendruomeniai; 

 

 

 

3. Metinio veiklos plano įvertinimas ir 

preliminarių veiklos krypčių ir darbų 

kitiems metams numatymas. 

 

Sporto ir sveikatingumo 

kūrybinės grupės ir 

asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ nariai 

 

Sporto ir sveikatingumo 

bei dailės kūrybinių 

grupių nariai 

 

 

Sporto ir sveikatingumo 

kūrybinės grupės 

 

 

 

 

 

 

 

Kūrybinių grupių 

pirmininkės G. 

Mitrulevičienė ir R. 

Kazėnienė 

 

G. Mitrulevičienė 

 

2. Dalyvauti „Mažųjų žaidynės“ (LTMŽ 7-asis 

sezonas) veiklose. 

sausis – birželis Mokytojai, ugdytiniai, 

tėvai 
G. Mitrulevičienė 

D. Indriūnas 

Grupių mokytojos 

3. Dalyvauti „Sveikatiada“ projekto 

inicijuojamose veiklose. 

sausis - gruodis Mokytojai, ugdytiniai, 

tėvai 
G. Mitrulevičienė 

Grupių mokytojos 

4. Sportinė pramoga „Linksmieji besmegeniai“ 

 

sausis Mokytojai, ugdytiniai D. Indriūnas 

5. „Mano pojūčiai“ tyrinėjimų rytmetis vasaris Mokytojai ir ugdytiniai VGK narės: A. Merkienė, 

G.Mitrulevičienė, G. 

Kaciniauskaitė - 

Ivanauskienė ir fizinio 

lavinimo mokytojas D. 

Indriūnas 

6. Orientacinė sportinė pramoga „Lobio 

medžioklė“ 

gegužė - birželis Mokytojai, ugdytiniai R. Tunkulaitė bei sporto 

ir sveikatingumo grupės 

nariai 

7. Akcija „Aš bėgu – 2022“ balandis Mokytojai, ugdytiniai, 

tėvai 

N. Kuftina 

D. Indriūnas 

Grupių mokytojos 



 

8. Šeimos sporto šventė gegužė Mokytojai, ugdytiniai, 

tėvai 

Grupių mokytojos ir 

sporto ir sveikatingumo 

grupės nariai 

9. Socialinių įgūdžių lavinimo ir ugdymosi ugdant 

kitus projektas „Mažieji mažiesiems“ 

sausis - birželis Mokytojai, ugdytiniai G. Kaciniauskaitė - 

Ivanauskienė 

10. Vasaros projektas „Sveika vasara“ : 

 „Turizmo savaitė“ 

 „Žaidimų su vandeniu ir smėliu savaitė“ 

 „Stebėjimų, tyrinėjimų, atradimų 

savaitė“ 

 „Sveikatingumo savaitė“ 

birželis - rugpjūtis Mokytojai, ugdytiniai Grupių mokytojos ir 

sporto ir sveikatingumo 

grupės nariai 

11. „Rudens sportakiada“ fizinį vaikų aktyvumą 

skatinanti promoga įstaigos kieme 

rugsėjis - spalis Mokytojai ir ugdytiniai Grupių mokytojos ir 

sporto ir sveikatingumo 

grupės nariai 

 

Etno kūrybinės grupės veikla 

Eil.nr. 

 

Veiklos pavadinimas Laikotarpis Dalyviai Atsakingas asmuo 

1. Respublikinis projektas „Lietuvos amatų 

dienos darželyje“ skirtas Sūduvos metams 

kovas Mokytojos, ugdytiniai Etno kūrybinės grupės 

nariai 

2. Koncertas „Rugsėjo 1-oji į darželį sugrįžti 

kviečia“ 

rugsėjis Įstaigos bendruomenės 

nariai 

M. Jonilienė 

3. Koncertas „Sveikinu savo mokytoją“ spalis Mokytojos, ugdytiniai M. Jonilienė ir grupės 

nariai 

4. Kalendorinių lietuvių liaudies švenčių 

iniciavimas įstaigoje 

sausis - gruodis Mokytojos, ugdytiniai M. Jonilienė ir grupės 

nariai 

5. „Savaitė su etnokultūra“ užsiėmimų ciklas 

vaikams 

lapkritis Mokytojos, ugdytiniai ir 

jų tėvai 

M. Jonilienė 

 


