
BENDROJI DALIS 

 Vilniaus lopšelis – darželis „Pasaka“ yra savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno 

ikimokyklinė institucija, padedanti šeimai vykdyti vaikų priežiūros ir ugdymo funkcijas. Savo 

veiklą grindžia Lietuvos respublikos konstitucija, švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. 

ĮSTAIGOS ADRESAS: Žirmūnų 110, LT09123, Vilnius ir filialas – Žirmūnų 92, Vilnius. 

ĮSTEIGIMO DATA: 1967-07-14; filialo priskyrimo data 2018-12-28. 

DIREKTORĖ: Danguolė Babičienė. 

ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS:  

o įstaigos  parengta direktoriaus 2017m.rugsėjo mėn.1d. įsakymu Nr.V-14(1.7)patvirtinta, 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-28 įsakymu Nr.30-

2109 pritarta Ikimokyklinio ugdymo programa, 

o „Zipio draugų“ programa, 

o Bendroji priešmokyklinio ugdymo  programa (2014m.), 

o Patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo prevencijos programa 2018-

2020m. 

TEIKIAMOS PASLAUGOS:  

o Ankstyvasis ugdymas. 

o Ikimokyklinis ugdymas. 

o Priešmokyklinis ugdymas. 

o Logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos problemų. 

o Specialiojo pedagogo pagalba. 

 

PRIORITETAI  2019m. 

1. Įtraukiojo ugdymo tobulinimas siekiant gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių 

vaikų ugdymo kokybę. 

2. Vaikų emocinio intelekto ir sveikatingumo stiprinimas . 

3. Vaikų fizinio aktyvumo bei ekologinių pradmenų  ugdymas. 

 

GRUPIŲ SKAIČIUS: 14. Iš jų 3 – lopšelio, 2 – dirba pagal Valdorfo metodą, 1 – Montesori 

metodą, 6 –  visuminio ugdymo metodą, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. 
 

GRUPĖS 

2019m. įstaigoje veikia trimis metodais dirbančios grupės: 

o viena Montesori metodo elementus taikanti grupė, 

o dvi Valdorfo metodu dirbančios grupės, 

o devynios  kūrybinio kompleksinio ugdymo metodo grupės. 

Filiale veikia 3 grupės: 

o „Kiškučių“ ir „Ežiukų“ – lopšelis, 

o „Saulučių“ grupė – lanko 3-4 metų vaikai. 

Grupės komplektuojamos, atsižvelgiant į vaikų amžių, šeimos pageidavimus, metodų 

reikalavimus, todėl: 

o Montesori, Valdorfo ir vieną kūrybinio kompleksinio ugdymo grupę lanko mišraus 

amžiaus vaikai. 

o „Nykštukų“ grupė komplektuojama 3-5 m. vaikams. 

o Kitos grupės komplektuojamos  vieno amžiaus vaikų. 



Dalis grupių vadinamos pagal taikomą ugdymo metodą, kitos turi žaismingus pavadinimus:        

o lopšelio grupės – „Pabiručiai“, „Kiškučiai“, „Ežiukai“. 

o priešmokyklinio ugdymo grupės – „Drugeliai“ ir „Gudručiai“, 

o kitos grupės – „Bitelės“, „Žirniukai“, „Nykštukai“, „Voveriukai“, „Šnekučiai“. 

Į mokyklą vaikai išvyksta iš priešmokyklinės grupės. Montesori ir Valdorfo grupes lankę 

vaikai pasirengia mokyklai savose  grupėse. 

 

2019m. lopšelį-darželį lankė  104 mergaitės, 140 berniukų, t.y. 244 vaikai:  

o Lopšelio  grupes  lankė  41  vaikas,  

o darželio  grupes –  158 ugdytiniai.  

o Įstaigą   lankė  45 priešmokyklinukai. 

 

TEIKTA LOGOPEDO PAGALBA 

2019m. 

 
Vaikų, turinčių kalbos problemų 

skaičius 

Vaikų, lankiusių logopedo 

užsiėmimus, skaičius 

Ištaisyti kalbos sutrikimai 

66 48 29 

 

PERSONALO NARIŲ SKAIČIUS: 56. 
 

PEDAGOGŲ SKAIČIUS: 22. 
 

SPECIALISTAI: 2. 

 

VAIKŲ SKAIČIUS, TENKANTIS VIENAM MOKYTOJUI: 11(11,09). 
 

VAIKŲ SKAIČIUS, TENKANTIS VIENAM DARBUOTOJUI: 4(4,35). 
 

PATALPŲ PLOTAS, TENKANTIS VIENAM VAIKUI: 8,03 (bendras plotas 1670,99+ filialo 

plotas 289,78). 

 

 

 


