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ĮSTAIGA  VEIKLĄ ORGANIZUOJA 

REMDAMASI  

 
 Lopšelio - darželio “Puriena” nuostatais (2015 m.); 

 Lopšelio - darželio “Puriena” 2013-2017 m.m. strateginiu planu; 

 Veiklos planu (kiekvieniems m.m.). 

Ugdymą organizuoja remiantis: 

 „Ankstyvojo amžiaus vadovu“ – ankstyvajam amžiui;   

 Lopšelio-darželio “Puriena“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa (2007 m.); 

 Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa - priešmokyklinio amžiaus vaikams 

(2014 m.); 

 Tarptautine programa „Zipio draugai“.  

 

 



ĮSTAIGOS STRATEGIJA 

 

Misija - Vilniaus lopšelis - darželis „Puriena“ yra ikimokyklinė įstaiga, teikianti 

kokybiškas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias ankstyvojo, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. 

 Vizija - Atvira, moderni, saugi, patraukli, konkurencinga ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

ugdanti savimi pasitikintį, kūrybišką, verslų, savarankišką, gebantį prisitaikyti ir savo 

galias puoselėjantį vaiką. Teikianti kokybiškas bendruomenės poreikius tenkinančias 

ugdymo(si) ir socialines paslaugas, telkianti bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui ir 

bendradarbiavimui vienam tikslui - vaiko ugdymui. 

Filosofija - Vaikas - nepakartojama, unikali asmenybė, mūsų visų siekinių tikslas. 

Pagrindinis principas – čia gera būti visiems! 

Strateginiai tikslai, uždaviniai: 

  Ugdymo kokybės gerinimas ir proceso modernizavimas. 

 Saugi edukacinė aplinka, sveika bendruomenė . 

 Racionalus, efektyvus finansų panaudojimas. 

 

 





 

       Darželyje veikia: 

 

 Dvi ankstyvojo amžiaus grupės: 
ZUIKUČIŲ  

 BORUŽIUKŲ, 
Šešios ikimokyklinio amžiaus grupės: 

MEŠKUČIŲ,  
DRUGELIŲ,  
NYKŠTUKŲ,  
VOVERIUKŲ,  
PELĖDŽIUKŲ, 

Dvi priešmokyklinio ugdymo grupės 
BITUČIŲ, ANČIUKŲ 

 



Įstaigoje teikiama logopedo pagalba 

 
Darželyje įrengtos edukacinės erdvės:  
 meninio ugdymo salė,  
 sporto salė,   
 logopedo kabinetas,  
 etnokultūrinė kamaraitė, 
 teatro kambarys. 
 
Įstaigoje papildomą ugdymą teikia: 
 Keramikos studijoje 
 Krepšinio užsiėmimuose 
 Šokių studijoje 
 
Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos 

 

 

http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://www.musicalia.lt/meli/paveikslai/1806809342Pamariu_kult_keramika.jpg&imgrefurl=http://www.musicalia.lt/meli/paveikslai.php?PId=149&id=41&usg=__gEPJaRkmmP4F4j4o4PvRrAN4G80=&h=348&w=600&sz=31&hl=lt&start=1&sig2=CqAkC_7zQ7mIoJCfAxb1Kw&zoom=1&itbs=1&tbnid=_Xya5LYWgyRTqM:&tbnh=78&tbnw=135&prev=/images?q=keramika&hl=lt&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=Fyv_TPGgOISW8QP30riNCw


Vilniaus miesto 

savivaldybės                                                             

Švietimo skyrius 

„Versmės“ 

metodinis 

būrelis  
 

VšĮ  

"Vaikų ugdymas" 

Vilniaus m.    

ikimokyklinio 

ugdymo metodinės 

tarybos 

Sostinės 
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mokykla 

Lietuvos 

Edukologijos 

Universitetas 

Vilniaus 

specialusis 

lopšelis-darželis 

,,Čiauškutis“ 

 „Viršuliškių“ 

vidurinė mokykla 

Teatrai, teatrų 

studijos 

VšĮ  

Pal.J. Matulaičio 

socialinis centras 

Kėdainių  

darželis-mokykla 

,,Puriena“ 

Panevėžio  

lopšelis – darželis 

„Puriena“ 

Šokių mokytoja 

A. Šadreikienė 

Keramikos 

mokytojas Gytis 

Naručevičius 

VŠĮ  

,,Vaiko labui“ 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PURIENA“ 

BENDRADARBIAVIMO IR BENDRAVIMO SCHEMA  

 

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Šiaulių rajono 

Gruzdžių lopšelis-

darželis ,,Puriena“ 



LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“ 
METODINĖS GRUPĖS 

2015-2016 M.M. 
 

 

 

 

 

 
 

IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO 

PROGRAMOS 
REFLEKSIJOS 

 
 
 

PRIEŠMOKYKLINIO 
UGDYMO 

 
 

KŪRYBINĖS 
RAIŠKOS 

 
 

 
ORGANIZACINĖS 

VEIKLOS 

 
 

PASIEKIMŲ 
VERTINIMO  

 

 
 

SVEIKATINGUMO 

 
TIRIAMOSIOS 
ANALITINĖS 

VEIKLOS 

 
 

ANKSTYVOJO 
 UGDYMO  

 

 

BENDRAM

INČIŲ 
GRUPĖS 



2015-2016 m.m. PRIORITETAI 

Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, atsižvelgiant 

į „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų  vertinimas remiantis 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. 

Į vaiką orientuotas ugdymas - individualių vaiko galių 

puoselėjimas, ugdymo proceso individualizavimas. 

Bendradarbiavimas - būdas siekti geresnės ugdymo kokybės. 



Mūsų įstaigos prioritetai: 
 
 tėvų švietimas 

  komandos formavimas,  

 pedagogų kompetencijos tobulinimas 

 

 Doc. Sigitos Burvytės paskaitų 
ciklas tėvams 

 Seminarai, paskaitos, gerosios 
patirties sklaida, išvykos  

 



ESAME DALYVIAI 

 Programos ,,Darni mokykla“  

 

 Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 
kultūros pedagogų asociacijos renginiuose 

 

 

 Pozityvios animacijos programos vaikams 
,,Sveika ateitis” 

 

 



Sveikatingumo programos 

 „Pienas vaikams“  

 „Vaisiai jums“  

 

 

 





                     Ačiū, už kelias akimirkas praleistas                                                                                                                  
drauge! 


