
     Skatiname pedagogus domėtis ir kitomis 

tarptautinėmis ikimokyklinio ugdymo programomis 

bei jas integruoti į  vaikų ugdomosios veiklos 

procesą.  

Tarptautinė programa „Zipio draugai“  

Programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti 

socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės 

savijautos. 

    Emocinio intelekto ugdymas su 

„Kimochis“ programa. Ši programa, pritaikyta 

darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Jos 

pagalba padės vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie 

reikalingi, kad jis galėtų suprasti bei valdyti savo 

emocijas, globoti bei rūpintis kitais, kurti tvirtus 

santykius, priimti atsakingus sprendimus ir 

konstruktyviai spręsti keblias situacijas. Šie įgūdžiai 

būtini siekiant gerų mokymosi rezultatų mokykloje, 

kuriant pozityvius tarpusavio santykius bei lavinant 

emocinį intelektą.  

       Mūsų išskirtinumas: l/d ,,Želmenėliai“ yra 

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos ,,Sveikatos  Želmenėliai“ narys. Tai 

sąlygoja ypatingą susidomėjimą vaiko sveikatos 

stiprinimu. Lopšelio-darželio ,,Želmenėliai“ 

respublikoje inicijuota Sveikatinimo akcija ,,Sveikas 

vaikas - laimingas vaikas“ sveikatingumo dienai 

paminėti, ,,Aš bėgu“, paskelbta Respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų  asociacijos 

,,Sveikatos Želmenėliai“ tradicija. 

   
       Įstaigoje iki COVID pandemijos, kasmet buvo 

rengiamas ir tradicija tapęs Vilniaus miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų  Menų festivalis 

,,Jaunųjų talentų beieškant“, kurio metu yra 

skatinama vaiko savirealizacijos ir menų 

puoselėjimo sklaidą.  

 

 

KONTAKTAI / ADMINISTRACIJA 

 

Šaltkalvių g. 30, LT-02176, Vilnius 

Tel. (8 5) 216 5085, (8 5) 2164970 

El. p.   rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt; 

www.zelmeneliai.com. 

 

Darželio bendras  darbo laikas 6.30 val. iki 

18.00 val. – budinčios gr.   

 
Direktorė   Rita Juozapaitienė 

direktore@zelmeneliai.vilnius.lm.lt; 
Sekretorė  Giedrė Lukaševičienė 

Telf. 85-2165085 

El. p.  rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata 

Vaičiulienė 

Telf. 85-2164970 

El. p.  ugdymas@zelmeneliai.vilnius.lm.lt  

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams  

 

Irena Žvikienė  
Telf. 85-2164970 

El. p.  ukis@zelmeneliai.vilnius.lm.lt 
 
 Dietistė /  sudaro valgiaraščius - meniu  

 Vera Kartašova 
 Telf. 85-2164970 

 El. p.  rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt 
 

www.zelmeneliai.com; 

 

Gerbdami savo ir įstaigos darbuotojų darbo 

laiką, susitikimus derinkime iš anksto susitarę 

nurodytu telefonu arba el.p.  

 

SVEIKI   ATVYKĘ  

Į  VILNIAUS  

LOPŠELĮ-DARŽELĮ 

 „ŽELMENĖLIAI“ 

 

 
Mieli Tėveliai, mes pasiruošę Jums padėti, 
konsultuoti.  
Bendraukim ir bendradarbiaukime 

drauge, mūsų vaikų labui. 

L/D „ŽELMENĖLIAI“ bendruomenė. 
 

 
2022/2023 
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Mieli  tėveliai, 
      Mums malonu, kad jus pasirinkote mūsų 

ugdymo įstaigą. 

     Trumpai pristatysim mūsų lopšelį-darželį  

„Želmenėliai“. 

 

 
 
Įstaigoje 2022/2023 m.m. dirbs  12 grupių: 

• 3 lopšelio grupės – 2 - 3 m. 

• 3 priešmokyklinio ugdymo grupės – 5 / 

7 m. 

• 6 ikimokyklinio ugdymo grupės – 3/6 

m. 

Darželio darbo laikas nuo 6.30 val. iki 18.00 

val. 

     Tėvelių patogumui (jeigu leis Vilniaus 

miesto savivaldybė dėl COVID-19)-budinti 

grupė, kuri priima vaikučius iš ryto nuo 6.30 

val. iki 7.30 val. ir vakare nuo 17.30 val. iki 

18.00 val., kai pagrindinės grupės baigia savo 

darbą. Kiekvienos grupės darbo laikas yra 

iškabintas informaciniame stende, grupėje.     

  Jei kartais vėluojate į darželį ir negalite laiku 

atvykti, tai: 

1. tokiais  atvejais  prašome vaikus 

atvesti į darželį ne vėliau kaip iki 9.30 val.; 

2. jei atvyksite po 9.30 val. ir 

pageidausite, kad vaikas gautų pietūs, visada 

prašome informuokite savo grupės auklėtoją 

apie tai iš anksto;  

                       3.   vaikučiui susirgus, turint pamaininį 

darbą, atostogas, apie tai būtina pranešti   savo grupės 

auklėtojai - sms žinute; telefono skambučiu ar 

el.paštu. Visus būtinus kontaktus jums suteiks grupės 

auklėtojos.    

 
       

    Ugdymas įstaigoje yra orientuotas į vaiką. Jo 

savijauta – ugdymo kokybės rodiklis. Vaikas 

jaučiasi gerai, kai yra mylimas, saugus, jaučia 

dėmesį ir paramą, kai jos labai jam reikia, taikus 

bendravimo ir bendradarbiavimo klimatas, gera 

emocinė atmosfera bei palanki socialinė 

aplinka.  

     Darželyje dirba  kvalifikuoti specialistai : 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

auklėtojos, meninio ugdymo pedagogai, 

logopedas, psichologas, kūno kultūros 

instruktorius,  turintys  aukštąjį arba aukštesnįjį 

išsilavinimą, integruoto ugdymo bei 

komandinio darbo praktiką.                                               

    Sparčiai keičiantis visuomenei bei 

technologijoms kinta požiūris į vaiką, jo 

ugdymą bei ugdymąsi. Siekiama aktyvaus vaiko 

dalyvavimo ugdymo procese, kuriant kartu su 

vaiku jam aktualų ir prasmingą ugdymo turinį. 

Tam, kad geriau pritaikytume ugdymo turinį 

vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui, 

stengiamės sudaryti tinkamas sąlygas, paruošti 

aplinką vaiko ugdymui (si).  

      Vaikų ugdomoji veikla vykstą pagal vaikų 

amžiaus raidos ypatumus kiekvieną dieną, nuo 

9.00 val. iki pietų ir po pietų miego, nuo 15.00 

val. iki vakaro. Dirbama pagal sudarytą l/d 

„Želmenėliai“ pedagogų programą 

„Želmenėlių takučiu“, patvirtintą Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu.  

 
    

     Prioritetinės ugdomosios veiklos kryptys:  

Sveikatingumo (formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius kaip gyvenimo būdą nuo mažens). 

Meninė (sudaryti sąlygas atsiskleisti ir ugdytis 

meniniams vaikų gebėjimams, puoselėti laisvą 

ugdytinių saviraišką). 

Socialinė (sudaryti palankias sąlygas vaikų 

socializacijai). 

     Ugdymo programoje atsižvelgiama į 

individualiuosius ir specialiuosius: spec. 

ugdymosi (kalbos, kalbėjimo ir kiti 

komunikacijos sutrikimai), gabių ir talentingų, 

dvikalbių, migrantų ir (grįžtančių iš užsienio 

šeimų) , socialių šeimų vaikų poreikius. 

Tėvelius konsultuoja specialistai: 

1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai. 

2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

3. Meninio ugdymo pedagogai. 

4. Kūno kultūros specialistas. 

5. Psichologas. 

6. Logopedas. 

       7.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 

vaiko ugdomosios veiklos klausimais. 

      8.   Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams – tėvų mokesčio klausimais, 

lengvatų suteikimas, pažymų pristatymas. 

     9.    Direktorė-vaikų priėmimo ir 

išbraukimo klausimais.  

      Atsižvelgiant į  šeimos  poreikius, 

papildomai organizuojamas neformalus 

ugdymas ( būrelių veikla), atliepiantis vaikų 

gabumus ir polinkius. 


