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VIZIJA 

 

 

 

 Lopšelis-darželis „Mažylis“ ‒ saugi, moderni, atvira kaitai, patraukli savo 
turtinga ugdančiąja aplinka, ugdymo kokybe, turiniu, suburianti visą 
bendruomenę, įstaiga. 
  

 

MISIJA 

 

 

 Lopšelis-darželis „Mažylis“ ‒ bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga 

ugdo ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tenkina 

skirtingus vaikų ugdymo(si) poreikius, užtikrindama fizinį ir psichinį vaiko 

vystymą(si).  

  

 

FILOSOFIJA 

 

 „Tik asmenybė gali ugdyti ir formuoti asmenybę.“  

2018-2022 m. strateginis planas 

Prioritetai 
 Paslaugų kokybės patrauklumas. 

 Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas.  

 Edukacinių erdvių turtinimas ir naujų kūrimas lauke. 

 

 2021 m. veiklos planas 
2021 m. metų prioritetai: 
 Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas ir dalijimasis gerąja patirtimi.  

 Fizinio aktyvumo stiprinimas lauko erdvėse, ankstyvojo amžiaus vaikų 
higienos įgūdžių ugdymas. 

 Kūrybiškumo, STEAM idėjų taikymas įtraukiojo ugdymo procese. 
 



Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ lauko 

 aplinka 

 2020 m. atlikti 

pastato šiltinimo 
darbai, įrengti 
užvažiavimai 
neįgaliesiems, 
atnaujinti turėklai. 
 



 Lauko edukacinės erdvės pritaikytos tyrinėti, jausti, 
liesti, nusiraminti. 



Švietimo pagalba 

 Logopedas; 

 Psichologas; 

 Mokytojo padėjėjas (specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
vaikams). 



Logopedo kabinetas (1) 



Logopedo kabinetas (2) 



Psichologo kabinetas (1) 



Psichologo kabinetas (2) 



Multisensorinis kambarys (1) 



Multisensorinis kambarys (2) 



Grupių aplinkos (1) 

 Vienoje darželio grupėje aplinka 
struktūruojama. 



Grupių aplinkos (2) 



Grupių aplinkos (3) 



Grupių aplinkos (4) 
 Kiekvienoje grupėje įrengti ramybės kampeliai. 

 



Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo 
programos 

 Priešmokyklinio ugdymo grupėje 
- „Zipio draugai“ 

 Darželio grupėje - „Kimochis“. 



Pagalbos vaikui planai didelių specialiųjų 
poreikių turintiems vaikams  

 2020-2021 m. m. dirbant komandoje su šveitimo pagalbos specialistais, pedagogais ir 
tėvais buvo parengti du pagalbos vaikui planai didelių specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams. 

 Numatytas tikslas, tikslo įgyvendinimo žingsniai pedagogams, logopedui, psichologui 
ir tėvams, plano įgyvendinimo trukmė. 

 Vaikų ugdymo(si) rezultatai periodiškai aptariami su tėvais ir ugdančiais pedagogais. 

 

 Gegužės mėnesį vyko tėvų apklausa apie švietimo pagalbos teikimą nuotoliniu būdu. 
Dauguma tėvų bendradarbiavimą su švietimo pagalbos specialistais įvertino „labai 
gerai“ ir net 95 % tėvų teigė, kad gaunama informacija buvo aiški, pritaikoma, 
įveikiama ir įdomi vaikui. 
  



Dėkojame už dėmesį! 


