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1. DARŽELIO PRISTATYMAS
Vilniaus r. Riešės vaikų darželis (toliau – Riešės darželis) – ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
teikianti ikimokyklinį vaikų ugdymą.
Darželis – biudžetinė įstaiga, turinti visas juridinio asmens teises.
Ugdomoji kalba – lietuvių.
Įstaigos adresas – Pergalės g.13, Riešė, Avižienių sen., Vilniaus r. LT-14028, el. paštas
riesessaulute@gmail.com, internetinė svetainė - www.riesesdarzelis.lt, tel. 85 246 9849.
2017 m rugsėjis švietimo bendruomenei prasidėjo puikiomis naujienomis. Po renovacijos ir
statybų atsinaujinęs, keičiantis savo veidą, bei galintis priimti dvigubai didesnį skaičių ugdytinių –
vaikučius ir jų tėvelius pasitiko Riešės vaikų darželis.
Darželyje įrengtos 4 ikimokyklinio ugdymo grupės. Sudarytos puikios ugdymosi sąlygos 80čiai vaikų. Senosios darželio patalpos perplanuotos, atnaujintos. Įrengta salė, sutvarkyta darželio
aplinka, įrengtos naujos ir spalvingos žaidimų lauko aikštelės.
Riešės darželis siekia būti šiuolaikine ugdymo įstaiga, puoselėjanti darželio tradicijas.
Darželio darbuotojai turi aiškią viziją „Kurti saugią ugdymosi aplinką, kuri garantuotų atsakingos,
kūrybingos ir pilietiškos asmenybės ugdymosi galimybes besikeičiančioje aplinkoje“. Kuriant
laimingo vaiko, laimingame darželyje siekį vadovaujamės filosofija: Vaikystė – tai ne tik
pasirengimas mokyklai, bet gyvenimas čia ir dabar: smagus, turtingas, lavinantis.
Vaikų ugdymo(si) procesas organizuojamas darželio patvirtinta ikimokyklinio ugdymo
programa „Vaikas visko pradžių pradžia“. Ugdymo(si) ir pažinimo procese dominuoja konstruktyvi
kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika, bendradarbiaujama su šeima.
Darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais,
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
2. DARŽELIO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS
2.1. Riešės darželiui vadovauja direktorė Irina Bušauskienė, vadybinė kategorija nesuteikta.
2.2. Vilniaus rajono tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T3-233 „Dėl Vilniaus
rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo darželiui nuo
2017 m. rugsėjo skirti 20,45 etatai. Darželyje dirba 22 darbuotojai.
Direktorius
Pedagogai
Technikinis personalas
Pastabos
Skaičius
Etatai
Skaičius
Etatai
Skaičius
Etatai
1 et.
nepanaudotas
1
1
10*
6,7
11
11,75
 1 pedagogas vaiko priežiūros atostogose
Riešės darželyje su vaikučiais dirba kvalifikuoti 7 auklėtojai, meninio ugdymo ir neformalaus
ugdymo (šokių) pedagogai, 4 auklėtojų padėjėjai ir 7 aptarnaujančio personalo darbuotojai.
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3. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Riešės vaikų darželio bendruomenėje didėja pedagogų ir kitų darbuotojų nusiteikimas
siekti bendrų tikslų, įgyti naujų kompetencijų, dalintis gerąja darbo patirtimi. Įgyvendinant strateginį
tikslą - suburti bendruomenę į nuolatinio mokymosi organizaciją, pedagogai aktyviai tobulino savo
bendrąsias ir dalykines kompetencijas. lankėsi akredituotuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose,
konferencijose, savarankiškai gilinosi į juos dominančias praktikas, savo patirtimi dalinosi su kitais.
Pareigos

Kvalifikacijos kėlimo kursai,
seminarai konferencijos

Rengti pranešimai, publikuoti straipsniai

Direktorius
58 ak. val.
1
Pedagogai
apie 380 ak. val.
14
Įstaigos vadovas įgijo žinių apie naujas valdymo strategijas, tobulino bendrąsias vadybos ir
bendradarbiavimo kompetencijas.
Pedagogai tobulino ugdytinio pažinimo ir jo pažangos vertinimo, ugdymo/si aplinkų kūrimo.,
fizinio aktyvumo kompetencijas, įgijo žinių apie naujausias ugdymo metodikas. Pedagogai
vidutiniškai 5 dienas skyrė kvalifikacijos tobulinimui.
Pedagogų kvalifikacinės kategorija
Kvalifikacinė kategorija

Suteikta kvalifikacinė
kategorija (pedagogų sk.)

Siekia kelti kvalifikacinę kategoriją
(pedagogų sk.)

2
6
1

1
3

Auklėtojas
Vyr. auklėtojas/mokytojas
Metodininkas
Metai

Pedagogų kvalifikacijai tobulinti
skirta lėšų (Eur)

Pedagogų kvalifikacijai tobulinti
panaudota lėšų (Eur)

Pedagogų kvalifikacijai tobulinti
panaudotų lėšų procentas (%)

2016
30,00
30,00
100 %
2017
191,00
58,00
30,3 %
Riešės darželyje kvalifikacijos kėlimui prioritetas teikiamas nemokamiems kursams.
Nepanaudotos lėšos buvo perkeltos ugdymo priemonėms įsigyti.
Savivaldybės biudžeto kvalifikacijos kėlimo lėšų panaudojimas:
Metai

Technikinio personalo kvalifikacijai
tobulinti skirta lėšų (Eur)

Technikinio personalo
kvalifikacijai tobulinti panaudota
lėšų (Eur)

Technikinio personalo
kvalifikacijai tobulinti
panaudotų lėšų procentas

2017
198,76
198,76
100 %
Iš savivaldybės biudžeto lėšų savo dalykines žinias ir tobulino aptarnaujančio personalo
darbuotojai.
4. UGDYTINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI)
Riešės vaikų darželyje veikia 4 ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos šiais
amžiaus tarpsniais 3-4 m, 3-5 m, 4-5m, 5-6 m,. Grupėse vaikų skaičius neviršija higienos normos
reikalavimų. Darželį lanko 80 vaikų.
Vaikai turi galimybę dalyvauti papildomose keramikos, karate, futbolo, anglų kalbos
veiklose.
Mokesčio lengvata už vaiko maitinimą buvo taikomos 24 vaikams. Vaikai maitinami 3
kartus darželio virtuvėje gaminamu maistu. Atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, sveikos
mitybos principus mažinamas cukrus ir druskos kiekis.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželyje nėra, tačiau pastebimi elgesio
problemų turintys vaikai, daugumai vaikų reikalinga logopedo pagalba.
5. DARŽELIO VEIKLOS REZULTATAI
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Įgyvendinant strateginio plano programas, bei siekiat užsibrėžto tikslo „Teikti šiuolaikišką ir
kokybišką ugdymą(si)“, buvo įgyvendinami pagrindiniai prioritetai:
1. Aukštos ugdymo kokybės užtikrinimas tenkinant vaikų poreikius.
2. Ugdymo kokybė, sąlygojama trišalės (vaikų, tėvų ir pedagogų) partnerystės.
Dėmesys skiriama kasdieninei ugdymo(si) kokybei užtikrinti, siekiant kiekvieno vaiko
individualios sėkmės ir ūgties. Parengti ir įgyvendinami grupių ugdomieji, tiriamieji metiniai
projektai. Darželio pedagogai su vaikais dalyvavo tarptautiniame ugdymo įstaigų bendruomenių
ekologinio švietimo projekte ,,Žeme – aš tave myliu”, bei tarptautinėje akcijoje „Taikos medžio
sodinimo diena“. Ruošiantis darželio priestato šventei, numatyta viso darželio mastu „Šventinė
renginių savaitė“, kuri sutelkė visą bendruomenę.
Siekiant skirti didesnį dėmesį vaikų pažintinei veiklai, stiprinančiai pilietiškas ir dvasines
vertybes. Metų eigoje organizuotos 2 edukacinės pažintinės kelionės. Organizuoti vaikų meniniai
pasirodymai už darželio ribų, vykome į Vilniaus edukologijos universitetą ir Maišiagalos amatų
centrą.
Šeimos ir darželio bendruomenės ryšius stiprinti padeda glaudus ir šiltas auklėtojų ir tėvų
bendravimas ir bendradarbiavimas. Drauge su tėveliais rengėme kūrybinių darbų parodas,
dalyvavome Sodinčiaus akcijoje, kurios metu bendruomenė sutelktai ir atsakingai balsavo dėl
šiltnamio. “. Bendruomeniškumo ir sutelktumo pavyzdys bendruomenėje dalyvavimas ekologinėje
akcijoje „Mes rūšiuojam“. Įgyvendinti Kalėdiniai projektai grupių bendruomenėse su tėveliais.
„Kalėdų belaukiant“- Agnė Rudytė; „Žaidžiame – Advento kalendorius“- Jolita Selilienė; „Nykštukų
dirbtuvėlės“- Asta Zabarauskienė.
Darželio bendruomenė daug dėmesio skyrė saugios ir sveikos gyvensenos propagavimui,
vedamos rytinės mankštos, fiziniai užsiėmimai. Viso darželio mastu įgyvendintas projektas
„Vitaminų šalyje“ Darželiui yra paskirtas sveikatos priežiūros specialistas kuris vaikams organizuoja
sveikos gyvensenos veiklas, dalyvauja konkursuose. Dalyvavome konkurse „Vitaminizuotas 2017“
ir esame paskatinti paguodos prizu.
Tradiciniai bendruomenės renginiai, šventės ir atmintinų dienų minėjimas vyko
bendruomenei priimtiniausia forma. Darželyje įgyvendinti Respublikinės iniciatyvos, tokios, kaip
“Savaitė be patyčių”, “Tolerancijos gėlė Sausio 13-ajai paminėti
Darželio vaiko gerovės komisija savo veiklą skyrė pedagogų švietimui, konsultavimui bei
vaikų gerovės garantavimui. Analizavome ir diskutavome tema: „Padrąsinimo ir skatinimo reikšmė
vaiko ugdyme“. Atliktas vaikų kalbos stebėjimas, kuris parodė, kad dauguma vaikų turi kalbos
sutrikimų, yra vaikų iš dvikalbių šeimų, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji.
Informatyviai ir žaismingai perteikti ir užtikrinti prevencinę veiklą grupėse įsigytos knygelių
serijos „Kaip jaučiuosi...“ ir „Kodėl man patinka...“ Skaitymo malonumas ir pažinimas, savo jausmų
atpažinimas ir išreiškimas tapo maloni grupės veikla laiduojanti prasmę.
Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, naujų idėjų ir technologijų pritaikymas
ugdymo procese padėjo gerinti ugdymo(si) proceso kokybę. Pedagogai skatinami diegti naujoves,
dalintis gerąja patirtimi. Įstaigoje vyko atviros veiklos. Stebėjimai ir dalijimasis patirtimi parodė, kad
pedagogai atsakingai ruošiasi ugdomajai, bei vaikų ar tėvelių pasiūlytai veiklai.
Aktyviai dirbo įstaigos savivaldos institucijos. Darželio taryba, Mokytojų taryba, Metodinė
grupė. Posėdžiuose buvo svarstomas 2% GPM lėšų panaudojimas, analizuotas metinis veiklos
planas, renginių organizavimas įstaigoje, numatytos įstaigos veiklos tobulinimo galimybės,
bendradarbiavimas su tėvais ir partneriais.
6. DARŽELIO FINANSAVIMAS, TURTAS, VIDAUS BEI IŠORĖS APLINKA
Finansiniai šaltiniai
2017m. (Eur.)
2016 m. (Eur.)
2015 m. (Eur.)
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)
104 018,17
67 218,00
76 061,00
Mokinio krepšelio lėšos (MK)
45 741,52
40 090,00
26 892,00
Kitos lėšos (2% GPM)
1094,71
714,00
564,86
Sąmatoje numatytos lėšos panaudotos tikslingai.
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7. DARŽELIO PARTNERYSTĖS RYŠIAI
Riešės vaikų darželis atvira bendruomenė palaikantį glaudų ryšį su ugdytinių tėveliais. Drauge
džiaugiamės sėkmėmis ir pasiekimais, sprendžiame kilusias problemas, ieškome galimybių
bendriems tikslams įgyvendinti.
Bendradarbiaujant su Avižienių lopšeliu-darželiu, vykstant renovacijos darbams, vasaros
laikotarpiu, šešiolikai vaikų buvo sudarytos sąlygos lankyti ugdymo įstaigą, drauge su vaikais dirbo
ir darželio pedagogai.
Glaudžiai bendradarbiaujame su Vilniaus edukologijos universitetu:
- Organizuotas susitikimas su Nacionalinio M. Draganovo pedagoginio universiteto (Kijevas,
Ukraina) delegacija;
-buvome partneriais organizuojant II-ają tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Vaikų
vokalinio ugdymo ypatumai formaliajame ir neformaliajame švietime“, skirta Beatričės
Grincevičiūtės veiklos atminimui.
Riešės vaikų darželis bendradarbiauja su Norvegijos ikimokykline ugdymo įstaiga
„ABECĖLĖ“. Interaktyvus bendradarbiavimas leidžia ugdymo įstaigoms dalinti ugdymo idėjomis.
Tiesiant bendradarbiavimo tiltus nepamirštame kaimynų. Su Riešės gimnazijos pradinio
skyriaus mokiniais ir pedagogais organizuotas renginys „Kalėdų laukimo džiaugsmai ir gerieji
darbai“.
8. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT MOKYKLOS VEIKLĄ
Užtikrinant efektyvų įstaigos darbą:
 Patvirtinta organizacinė struktūra;
 Inicijuotas Vilniaus r. Riešės vaikų darželio darbo tvarkos taisyklių reglamentavimas ir
pareiginių nuostatų atnaujinimas;
 Sudarytos darbo grupės 2018-2022 metų strateginiam planui parengti ir 2017-2018 metų;
 Inicijuoti Darbo tarybos rinkimai;
 Sukurta Riešės darželio elektroninė svetainė www.riesesdarzelis.lt
Kokybiškam ugdymo(si) turiniui užtikrinti:
 Suburta profesionali pedagogų komanda,
 Sudarytos lygios galimybės tobulėti, kelti kvalifikaciją;
 Sukurtos modernios, palankios vaiko ugdymui (si) ir aktyviai veiklai erdvės;
 Pedagogai skatinami organizuoti renginius rajono pedagogams, dalintis gerąja darbo
patirtimi, įsijungti į kitų įstaigų organizuojamus projektus.
Demokratinių santykių puoselėjimui:
 Įstaigos atmosfera demokratiška, grindžiama skaidrumo, teisingumo bei lygių galimybių
principu.
 Nuolat palaikomas ir skatinamas pedagogų aktyvumas.
 Bendruomenės nariai žino savo vaidmenį, dirba komandoje ir prisiima atsakomybę.
9. VEIKLOS PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA
Pedagoginio personalo specialistų trūkumas.
Direktorė

SUDERINTA
Vilniaus r. Riešės darželio tarybos posėdžio 2018 m. kovo 5 d.
Protokolo Nr. DT-1

Irina Bušauskienė

