






















(Detalios paraiškos forma) 

 

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲATRANKOS IR FINANSAVIMOKONKURSO 

DETALI PROGRAMA 

 

 

1. Vykdytojo (įstaigos, organizacijos) 

pavadinimas / laisvojo mokytojo 

vardas pavardė: 

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija" 

 

2. Programos pavadinimas: 

 

VILIJA 2022 

 

3.Pareiškėjo patirtis įgyvendinant Stovyklas (Įvardinkite vaikų vasaros stovyklas, kurias 

organizavote per pastaruosius 3 metus, nurodydami jų ugdymo kryptį, vietą (-as), datą (-as), 

stovyklos (-ų) trukmę, dalyvavusių vaikų skaičių ir amžių. Ne daugiau kaip 300 spaudos ženklų.) 

2021 m. Bendrojo profilio dieninė vasaros poilsio stovykla "VILIJA 2021". Datos: 2021-06-16 

iki 2021-06-22 dalyvavo 120 vaikų nuo 7 iki 10 metų (Vilniuje). 

2019 m. Bendrojo profilio dieninė vasaros poilsio stovykla "VILIJA 2019". Datos: 10-06-2019  

iki 21-06-2019, dalyvavo 65 vaikai nuo 7 iki 10 metų (Vilniuje).  

2018 m. Bendrojo profilio dieninė vasaros poilsio stovykla "VILIJA 2018".  Datos: 2018-06-05 

iki 2018-06-18, dalyvavo 60 vaikų nuo 7 iki 10 metų (Vilniuje).  

 

 

 

 

 

4. Stovyklos koordinatoriaus kontaktiniai duomenys 

Vardas ir pavardė, pareigos organizacijoje Nadežda Antonceva - lietuvių kalbos vyr. mokytoja; 

 

Elvyra Markevič - pradinių klasių mokytoja 

metodininkė. 

 

Organizavimo ir (arba) koordinavimo 

patirties aprašymas (nurodyti patirties trukmę 

(metai, mėn.), veiklos sritį, pobūdį, išsilavinimą 

(vidurinis, aukštasis) pedagoginę kvalifikaciją (jei 

yra) 

N. Antonceva - lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 15metų 

pedagoginio darbo stažas pradinėje mokykloje, 

vasaros poilsio stovyklų organizavimas nuo 2006 m. 

Taip pat koncertų, pasirodymų, parodų, mokyklinių 

olimpiadų, ekskursijų mokiniams organizavimas. 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. 

E. Markevič - pradinių klasių mokytoja metodininkė. 

25 metų pedagoginio darbo stažas pradinėje 

mokykloje. Koncertų, pasirodymų, parodų, ekskursijų, 

mokyklinių olimpiadų mokiniams organizavimas, 

vasaros poilsio stovyklų veiklos planavimas. Aukštasis 

universitetinis išsilavinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų vasaros poilsio programų 

atrankos ir finansavimo aprašo  

2 priedas 
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5. Ugdomąsias veiklas įgyvendinantys asmenys 

Vardas ir pavardė Ugdomosios veiklos, 

kurias vykdys 

Ugdymo ar darbo patirties numatytose ugdymo 

veiklose aprašymas (nurodyti patirties trukmę (metai, mėn.), 

veiklos sritį, pobūdį, išsilavinimą (vidurinis, aukštasis) pedagoginę 
kvalifikaciją (jei yra) 

1. A. Zacharevič Matematikos 

viktorinos, Pasaulio 

pažinimo viktorinos. 

Išvykos po senamiestį. 

Vyr. mokytoja, 25  metų pedagoginio  darbo 

patirtis pradinėje mokykloje. Koncertų, parodų, 

konkursų organizavimas. Stovyklos veiklų 

planavimas. Aukštasis universitetinis 

išsilavinimas. 

2.B. Paškovska Pasaulio pažinimo 

viktorinos; 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimo 

veiklos. 

Mokytoja-metodininkė, 26 metų pedagoginio 

darbo patirtis pradinėje mokykloje.  

Koncertų, parodų, konkursų organizavimas. 

Stovyklos veiklų planavimas. Aukštasis 

universitetinis išsilavinimas. 

3.A. Zykovič Lenkų kalbos 

viktorinos. Išvykos po 

senamiestį.  

Vyr. mokytoja,15 metų pedagoginio darbo patirtis 

pradinėje mokykloje.  

Koncertų, parodų, konkursų organizavimas. 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. 

4. L. Gornatkevič Literatūros popietės; 

ekskursijos po 

senamiestį. 

Mokytoja-metodininkė, 

26 metų pedagoginio darbo patirtis pradinėje 

mokykloje.  

Koncertų, parodų, ekskursijų, konkursų 

organizavimas. Aukštasis universitetinis 

išsilavinimas. 

5. T. Jakubcevič Lietuvių kalbos 

viktorinos; 

Lėlių teatro 

organizavimas, 

repeticijos.  

Mokytoja-metodininkė 

40 metų pedagoginio darbo patirtis pradinėje 

mokykloje/darželyje.  

Koncertų, parodų, olimpiadų, konkursų 

organizavimas. Aukštasis universitetinis 

išsilavinimas. 

6. Irma Mickūnienė Lietuvių kalbos 

viktorinos; pamokėlės 

Orientaciniai žaidimai. 

Išvykos po senamiestį. 

Mokytoja-metodininkė, 13 metų pedagoginio 

darbo patirtis pradinėje mokykloje. 

Koncertų, parodų, konkursų organizavimas. 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. 

7. Renata Jurevičiūtė Lietuvių kalbos 

viktorinos; 

Orientaciniai žaidimai, 

Ekskursijos po 

senamiestį.  

Mokytoja-metodininkė 20 metų pedagoginio 

darbo patirtis pradinėje mokykloje.  

Koncertų, parodų, konkursų, ekskursijų 

organizavimas. Aukštasis universitetinis 

išsilavinimas. 

9. Nadežda 

Antonceva  

Lėlių teatro 

vaidinimas, 

repeticijos. 

Pamokėlės emocinės 

sveikatos klausimais.  

Išvykos po senamiestį. 

Vyr. mokytoja, 15 metų pedagoginio darbo patirtis 

pradinėje mokykloje. Koncertų, parodų, konkursų 

organizavimas. Stovyklos veiklų planavimas. 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas.  
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10. Mažena Gulecka 

 

Anglų kalbos 

viktorinos, 

netradicinės pamokos 

anglų kalba.  

Vyr. mokytoja, 15 metų pedagoginio darbo patirtis 

pradinėje mokykloje. Koncertų, parodų, konkursų 

organizavimas. Aukštasis universitetinis 

išsilavinimas. 

11. Lilija 

Samakaliova  

Anglų kalbos 

viktorinos, 

netradicinės pamokos 

anglų kalba. 

Mokytoja-metodininkė, 15 metų pedagoginio 

darbo patirtis pradinėje mokykloje. Koncertų, 

parodų, konkursų organizavimas. Aukštasis 

universitetinis išsilavinimas. 

12. Elvyra Markevič Matematikos 

viktorinos, 

netradicinės dailės 

pamokėlės. 

Mokytoja-metodininkė 

25 metų pedagoginio darbo patirtis pradinėje 

mokykloje. Koncertų, parodų, konkursų 

organizavimas. Stovyklos veiklų planavimas. 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. 

13. Anna Brodovska  Stovyklos atidarymo ir 

uždarymo šventė, 

muzikinės popietės.  

Mokytoja - metodininkė. 13 metų pedagoginio 

darbo patirtis pradinėje mokykloje. Koncertų, 

parodų, konkursų organizavimas. Aukštasis 

universitetinis išsilavinimas. 

14.  Danuta 

Suščenkovienė 

Lenkų kalbos 

viktorinos, literatūros 

popietės.  

Mokytoja-metodininkė. 25 metų pedagoginio 

darbo patirtis pradinėje mokykloje. Koncertų, 

parodų, konkursų, ekskursijų organizavimas. 

Stovyklos veiklų planavimas. Aukštasis 

universitetinis išsilavinimas. 

15. Renata Mazur Sporto varžybos, 

stovyklos atidarymo 

šventė.  

Kūno kultūros mokytoja. 6 metų pedagoginio 

darbo patirtis. Koncertų ir varžybų organizavimas. 

16. Alina Černiavska Pasaulio pažinimo 

viktorinos, šachmatų ir 

šaškių varžybos.  

Mokytoja -metodininkė. 30 metų darbo 

pedagoginio  patirtis pradinėje mokykloje. 

Koncertų, parodų, konkursų organizavimas. 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. 

18. Teresa Karpič 

 

Viktorinos pagal 

skaitytą literatūrą, 

edukacijos 

bibliotekoje.  

Bibliotekininkė. Aukštasis universitetinis 

išsilavinimas. 

19. Lilija Lukša 

 

 

Pamokėlės emocinės 

sveikatos klausimais.  

 

Psichologė. Aukštasis universitetinis išsilavinimas. 
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6. Grupės vadovai 

Vardas ir pavardė Pateikiama informacija apie asmens teisę įgyvendinti formaliojo ir (ar) neformaliojo vaikų 

švietimo programas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį 

1. Beata Paškovska.  Vilniaus darželio-mokyklos "Vilija" mokytoja metodininkė 

2. Lucija Gornatkevič Vilniaus darželio-mokyklos "Vilija" mokytoja metodininkė 

      3. Elvyra Markevič Vilniaus darželio-mokyklos "Vilija" mokytoja metodininkė 

     4. Nadežda Antonceva Vilniaus darželio-mokyklos "Vilija"  vyr. mokytoja 

    5. Alina Černiavska Vilniaus darželio-mokyklos "Vilija" mokytoja metodininkė 

    6. Aleksandra Zacharevič Vilniaus darželio-mokyklos "Vilija"  vyr. mokytoja 

 

 

 

8. Vykdytojo (įstaigos, organizacijos) disponuojami ištekliai  

(turimos patalpos, materialinė bazė (jų teisinis statusas – priklauso nuosavybės teise, nuomojamos, plotas) 

 

Darželio - mokyklos "Vilija" 1-4 klasių patalpos, stadionas, žaidimų aikštelės, pavėsinės, 

muzikos salė, valgykla, virtuvė. 

 

 

 

 

9. Programos vykdymo datos 

Iš viso planuojamas programos dienų skaičius 10 

Planuojamas pamainų skaičius 1 

Planuojamas pamainų datos 2022-06-09 iki 2022-06-22 

 

 

10. Programos dalyviai   

Planuojamas iš viso užimti vaikų skaičius 200 

Planuojamas užimti vaikų, esančių jautresnėje 

socialinėje situacijoje, skaičius 

8 

Planuojamas užimti vaikų, dėl įgimtų ir įgytų 

sutrikimų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, skaičius 

4 

Planuojamas užimti vaikų, atvykusių į Vilnių 

iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių 

veiksmų Ukrainoje,ar (ir) pabėgėlių iš kitų 

šalių vaikųskaičius 

2 

 

 

7. Savanorių skaičius ir jų funkcijos 

Savanorių skaičius Savanorių numatomos funkcijos įgyvendinant stovyklą (-as) 

0  
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11. Programossantrauka (ne daugiau kaip 10 sakinių, pristatant programos esmę): 

Šią vasarą numatoma rengti 10 dienų vienos pamainos poilsinę bendro profilio stovyklą. 

Planuojama veiklų įvairovė, pvz. linksmi laboratoriniai bandymai, susipažinimas su lego 

robotukais, muilo burbulų šventė, sferinis kinas. Bus skatinamos gamtos pažinimo veiklos-

susipažinimas su vabalais-milžinais, bus atskleistos vaisių paslaptys. Mokiniai daug laiko praleis 

gryname ore bei sportuodami, kasdien planuojamos kvadrato varžybos, judrūs žaidimai stadione, 

žygis prie netoli esančio ežero. Lavins protą dalyvaudami šaškių ir šachmatų varžybose, 

matematikos, anglų, lietuvių, gimtosios kalbų viktorinose. Plės kultūrinį akiratį dalyvaudami  

literatūros popietėse bei repetuodami klasės lėlių teatre.  Tokiomis veiklomis planuojame įdomiai 

ir prasmingai užimti vaikus, esančius jautresnėje socialinėje situacijoje, bei vaikus su spec. 

ugdymosi poreikiais. 

 

12.    Detalus visos stovyklos ugdymo turinio aprašymas (turinio sudėtinės dalys turi sietis 

su programos uždaviniais, veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (aprašomas visos 

teikiamos programos turinys) 
Stovyklos veiklų aprašymas (aprašykite ugdomąsias veiklas, naudojamus aktyvius 

mokymo(si) metodus, priemones ir kt.) 

 

Veiklos trukmė 

(pedagoginėmis 

valandomis) 

ugdymo veiklų 

vykdymo vietos 

pavadinimas, adresas 

12.1. Fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, gamtos pažinimo skatinimas 

Rytinė mankšta  15 min 

kasdien 

d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Kvadrato varžybos 3 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Estafetės  3 ped.val.  d/m "Vilija", 

Taikos 15 

 

Judrieji žaidimai stadione 4 ped.val d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Pamokėlės su mokyklos virėju sveiko maitinimo temomis 3 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Sveikuolių salotų gaminimas  

 

3 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

"Vaisių paslaptis" - edukacinė veikla 1 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

12.2. Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas 

Tarpusavio santykių formavimas  – pozityvių santykių 

formavimas, darbas komandoje (Lego robotukų edukacija, 

salotų gaminima).  

3 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatiškumas kitų 

atžvilgiu, sugebėjimas pažvelgti iš kito perspektyvos (priimam į 

komandą spec. poreikių vaikus, nagrinėsim literatūros popietėje 

ištraukas iš kūrinių, vaidinimai lėlių teatre). 

3 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Savitvarda – emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo tikslų, 

impulsyvumo kontrolė (pamokėlės emocinės sveikatos 

klausimais).  

 

2 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

12.3. Kultūrinės edukacijos, kūrybos bei saviraiškos ugdymas 

Vabalai-milžinai 1 ped.val d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Linksmoji laboratorija 1 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Sferinis kinas  1 ped.val d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Lego robotukai 1 ped.val. d/m "Vilija", 
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Taikos 15 

Spektaklis Lenkų kult. namuose 1 ped.val. Naugarduko 

76 

Rašymo paslaptis - edukacija Boreikiškėse 1 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Ekskursija atviru autobusu po Vilnių 1 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Literatūros popieties 

 

6 ped. val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Lietuvių kalbos viktorinos 2 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Lėlių teatro repeticijos 3 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Orientacinis žaidimas 1 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Matematikos viktorinos 1 ped. val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Anglų kalbos viktorinos  2 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Muzikinės popietės 2 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

12.4. Kitos veiklos 

Boulinagas 1 ped.val. Viršuliškių 40 

Šaškių/šachmatų varžybos  6 ped.val. d/m "Vilija", 

Taikos 15 

Pedagoginių valandų suma 

(ne mažiau nei 25 pedagoginių valandų, jei programos trukmė 

5 dienos po 8 val. per dieną) 

56 ped.val 

per 10 dienų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Detali programos išlaidų sąmata: 

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Detalus išlaidų 

skaičiavimas(p

vz. paslaugų / 
prekių 

pavadinimai, 

skaičius ir pan.) 

Iš viso reikia 

lėšų (Eur) 

Iš Savivaldybės 

prašoma  suma (Eur) 

Įstaigos lėšos  

(Eur) 

Tėvų lėšos 

(Eur) 

Lėšos, gaunamos iš 

kitų šaltinių (Eur) 

Konkretus  paramos 

šaltinio pavadinimas 

13.1.  Darbo užmokestis  *        

         

13.2. Programai įgyvendinti būtinos 

pirkti edukacinės paslaugos* 

1.Edukacija 

"Vabalai-

milžinai" 

200x3=600 

eur 

2.Edukacija 

"Linksmoji 

laboratorija" 

200x5=1000 

eur. 

3.Edukacija 

"Vaisių 

paslaptis" 

200x5=1000 

eur. 

4. Edukacija 

"Sferinis 

kinas" 

200x4=800 

eur. 

5. edukacija 

"Lego-

robotika" 

200x5=1000 

eur 

6. Spektaklis 

Lenk. kultūros 

namuose 

200x3=600eur

7. Boulingas 

200x1=200 

8. Ekskursija 

po Vilnių 

atviru 

autobusu 

6800 3000  3800   
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* Prireikus pridėkite arba sumažinkite eilučių skaičių. 

__________________________________________ 

200x5=1000 

eur. 

9. Ekskursija į 

Boreikiškes 

200x3=600 

eur. 

 

 

         

13.3. Programai įgyvendinti būtinos 

pirkti paslaugos* 

       

         

13.4. Programai įgyvendinti būtinos 

įsigyti priemonės ir reikmenys* 

       

         

13.5. Išlaidos kelionėms, transportui * 200x7,5=1500

eur 

 

1500   1500   

         

13.6. Programai organizuoti 

reikalingos įrangos, priemonių ir 

reikmenų nuoma* 

       

         

13.7. Patalpų nuoma*        

         

13.8. Dalyvių maitinimas* 192x10x3,22=

6182,4 

 

6182,4 1000  5182,4   

         

 IŠ VISO IŠLAIDŲ: 14482,4 14482,4 4000  10482,4  X 

13.9. Vienos dienos vieno vaiko stovyklos 

kaina 

       7,37      X 

 13.10. Vienos dienos vieno vaiko, esančio 

jautresnėje socialinėje situacijoje, 

stovyklos kaina 

4,15      X 

13.11.  Vienos dienos vieno vaiko, dėl 

įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčio 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

stovyklos kaina 

7,37      X 


