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1. Aplinka 

Biudžetinė įstaiga Joniškio  lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“ 
 Latvių g. 2,  LT–84147  Joniškis 

Telefonas (8 426) 52 363 
Elektroninis paštas azuoliukas228@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290549940  

Darželio darbo laikas 
7.00–17.48 val. 
Budinti grupė 

17.48–19.36 val. 
 

           Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“  vykdo: ikimokyklinio ugdymo, 
priešmokyklinio ugdymo ir  specialiųjų poreikių vaikams pritaikytas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
           2015 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuota 10 grupių, iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 5 
ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus ir 1 specialioji grupė. 
             Įstaigoje veikia prailgintos dienos grupė. 
             2015 m. įstaigą lankė 39 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai su kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimais.  10 vaikų nustatytas neįgalumas, iš jų: 7 lankė specialiąją grupę, 3 
integruoti į bendrojo lavinimo grupes.  
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2. Vidinė    
 struktūra 

Lopšelio – darželio darbuotojai 
 

Eil. 
Nr. 

Darbuotojai Darbuotojų skaičius 

1. Administracijos darbuotojai 3 
2. Pedagoginiai darbuotojai 19 
3. Aptarnaujantis personalas 21 
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3. Misija 
ir tikslai, 
pagrindinė 
veikla 

Misija 

• Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus bei neįgalių vaikų prigimtinius, 
socialinius, pažintinius bei saviraiškos poreikius. 

• Įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. 
• Sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir asmenybės raidą. 

Vizija 

           Aukštos pedagoginės kultūros edukacinė, sociokultūrinė, saugi ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, sudaranti sąlygas 
sėkmingam vaiko mokymuisi mokykloje ir teikianti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės 
poreikius atitinkančias ugdymo paslaugas. 

Prioritetai 

• Meilė ir pagarba vaiko asmenybei. 
• Nuolatinis pedagogų tobulėjimas. 
• Bendruomenės tolerancija. 
• Ugdytinių kūrybiškumas, konstruktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas. 

        Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi remiantis įstaigos pedagogų parengta 
ikimokyklinio ugdymo programa „Aukit, aukit ąžuoliukai“. Priešmokyklinis ugdymas 
vykdomas vadovaujantis „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, 
patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo  ministro 2002 m. birželio 24 d. 
įsakymu Nr. 1147. 

         Nuo 1997 m. lopšelio-darželio bendruomenė pasirinko meninio ugdymo su 
etnokultūros akcentais kryptį. Šiuo tikslu įkurti papildomo ugdymo būreliai (dailės, 
choreografijos, muzikinio ugdymo), kuriuose dirba kvalifikuoti specialistai.  

      2007 metais pedagogai įsijungė į tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo 
programą ,,Zipio draugai”. 
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