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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTA“ 

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2014 m. gruodžio 31 d. 

 

I. ĮSTAIGOS  VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

  Lopšelio – darželio ,,Rūta“ veiklos prioritetai 2014 metams ( remiantis įstaigoje atlikto 

plačiojo audito rezultatais) : 

 Pedagogų ir tėvų veiklos dermės skatinimas 

 Vaiko poreikių tenkinimas 

2014 m. gruodžio mėnesį atlikto audito metu geriausiai  įvertintos šios sritys:  

 vadovo profesinė kompetencija;  

 vienodų galimybių sudarymas tobulėjimui; 

 įstaigos vertybės ir tradicijos, mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas 

Silpniausios sritys, kurioms reikėtų teikti ypatingą dėmesį:  

 įstaigos savivaldos veiklumas; 

 pedagogų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 

Atlikto audito metu respondentai pažymėjo nepakankamą finansavimą (67,7% įvertino 1 ir 2 lygiu), 

bet, pagal turimus finansinius išteklius, biudžeto tvarkymo sistema įstaigoje 60% įvertinta 3 ir 4 

lygiu. 

Ypatingai, respondentų nuomone,  pagerėjo mokyklos įvaizdis ( 46.6 %  įvertino ketvirtu lygiu,  

53,4 – trečiu lygiu),  ugdymo turinys, vaikų pasiekimai priešmokyklinio ugdymo grupėse, 

specialiųjų poreikių vaikų padaryta pažanga. Visi bendruomenės nariai džiaugiasi suteikta galimybe 

gauti psichologo pagalbą.  

Prioritetinėms kryptims įgyvendinti parengtas ir direktoriaus 2014 m. vasario 19 įsakymu Nr. 

V1-2 patvirtintas 2014-2016 metų strateginis planas ir 2014 m. metinis veiklos planas (direktoriaus 

2013m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V1-25). 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rūta“ 2014 metais sukomplektuotos 8 grupės: 2 - ankstyvojo 

ugdymo, 4 - ikimokyklinio ugdymo, 2 priešmokyklinio ugdymo (viena mišri). 2014 metų gruodžio 

31d. duomenimis įstaigą lankė 140 ugdytinių  (26 vaikams nustatyti specialieji poreikiai, iš jų 8 - 

dideli specialieji poreikiai). Įstaigoje dirba komanda specialistų: logopedas, specialusis pedagogas, 

psichologas. Logopedo paslaugos buvo teikiamos 26 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų. 2014 metų pabaigoje įstaigoje buvo 11 vaikų su vidutiniais ir dideliais specialiaisiais 

ugdymo (si)  poreikiais.  

 

Įstaigos socialinis kontekstas: 

 

Daugiavaikės šeimos      14 

Socialiai remtinos šeimos      15 

Išvykusių į užsienį tėvų vaikai      7 

Vienišos ar išsiskyrę mamos      20 

Vaikai, kurių vienas iš tėvų  miręs      3 

 

    2013 m. balandžio 23d. Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-128 pasikeitus 

„Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymo Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašui“ , lengvatas gaunančių 

vaikų skaičius praktiškai liko nepakitęs (100% - 12-2013, 13-2014, 50% - 16-2013 ir 2014). 

   Nemokamus pietus gavo 2 priešmokyklinių grupių ugdytiniai. Lopšelį -  darželį lankė 12 

Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenančių vaikai.  
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  2014 metais lopšelyje-darželyje dirbo 43 darbuotojai: 2 vadovai, 12 ikimokyklinio ugdymo, 2 

priešmokyklinio ugdymo, 1 meninio ugdymo pedagogas, 3 specialistai, 23 kiti darbuotojai.  
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2014 metais direktoriaus pavaduotojas ugdymui atestuotas III – iajai, direktorius – II – ajai 

vadybinei kategorijai. Vienas  pedagogas per metus kvalifikaciją kėlė vidutiniškai 9 dienas (54 

valandas). 
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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 

patvirtintas naujas „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“. Vadovaujantis šiuo aprašu visi 

pedagogai, nepriklausomai nuo turimos kvalifikacijos, amžiaus, privalo būti išklausę Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, būti įgiję kompetencijas, numatytas 

Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms. Šiuos kursus privalės baigti 

septyni pedagogai. Meninio ugdymo pedagogas iki 2015-09-01 turės būti išklausęs ne mažiau kaip 

40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų. 

 Ugdymas lopšelyje-darželyje vyko vadovaujantis „Ankstyvojo ugdymo vadovu“,  

„Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais“,  įstaigos sukurta Ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vaikystės mozaika“, Priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planu (direktoriaus 

2014-09-01 įsakymas Nr.V1-9).  

 2014 metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas pedagogų ir tėvų veiklos dermės skatinimui, 

stiprinant šeimos ir pedagogų bendradarbiavimą, vaikų poreikių tenkinimui, telkiant bendruomenę 

visuminės vaikų sveikatos stiprinimui. 

       Atlikome  tėvų apklausą, norėdami išsiaiškinti, kaip tėvai vertina bendradarbiavimą, kuo gali 

padėti, prisidėti, kad ugdymo procesas būtų įdomesnis, įvairesnis. Tėveliai aktyviai dalyvavo 

išvykose, ekskursijose, edukacinėse programose muziejuose, supažindino su savo profesijomis, 

pakvietė vaikus atvykti į darbovietes. Labai suartino vaikus, tėvus, pedagogus sporto, tradicinės, 

tautinės šventės. Lopšelyje-darželyje ir toliau vyksta krepšinio, sportinių šokių, anglų kalbos 

būreliai. Naujai pradėjo veikti Zumbos būrelis. Didėjantį tėvų susidomėjimą lopšelyje-darželyje 

vykstančiais pokyčiais rodo aktyvus dalyvavimas visuotiniuose tėvų susirinkimuose.  
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Susirinkimų metu tėvams pateikiamos finansinė, mokyklos tarybos ataskaitos, apie ugdymą, 

sveikatą ir kitus aktualius klausimus kalba specialistai. Tėvai geranoriškai prisidėjo prie įstaigos 

aplinkos turtinimo: padarė kai kurioms grupėms smėlio dėžes, dovanojo 100 kv.m. plytelių sienoms 

ir grindims, padėjo įsigyti žaliuzes ir kt.. Rugsėjo mėnesį vykusiuose grupių susirinkimuose 

skaičiau pranešimus  kiekvienai amžiaus grupei aktualiomis temomis.  Turtinome  grupių aplinką, 

įrengėme atskirą kabinetą „Mažųjų dailės studija“,   sudarydami sąlygas vaikų saviraiškai ir 

individualumui. Dalyvavome  edukacinėse programose, rengėme bendras  parodas, susitikimus, 

šventes, vykdėme projektus.  

Telkiant  bendruomenę visuminės vaikų sveikatos stiprinimui, įsigijome sveikatinimo 

priemonių, sutvarkėme sporto salę, sudarėme sąlygas vaikams lankyti krepšinio, sportinių šokių 

užsiėmimus, vykdėme projektą „Sveikatos receptas – 4“, organizavome Sporto šventes ir kt.  

Stiprinant įstaigos vidaus ir išorės ryšius, vykdėme bendrus projektus  su socialiniais 

partneriais, visus bendruomenės narius, ikimokyklines įstaigas, socialinius partnerius pakvietėme 

renginiu Šiaurinėje bibliotekoje paminėti Europos sveikos mitybos dieną. Plėtojome naujus ryšius 

su Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklomis,  bendradarbiavome su respublikine ir 

vietine spauda, GN televizija, informuodami apie įstaigoje vykstančius renginius. 

Apie  įstaigos veiklą informuojame internetiniame puslapyje www.lopselis-darzelis-ruta.lt 

2014 metais lopšeliui – darželiui „Rūta“ buvo skirta 1129,9 tūkst. Lt.. Iš jų: aplinkos lėšos - 

655400, ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos – 283900 Lt, priešmokyklinio ugdymo krepšelio 

lėšos – 50600 Lt., spec. lėšos – 140000 Lt.. Surinkta spec. lėšų –139859 Lt.  Iš jų:  už maitinimą – 

90155 Lt., įstaigos reikmėms – 40558 Lt.,  darbuotojų mityba – 7622 Lt., už patalpų nuomą – 1525 

Lt. Viešiems darbams finansuoti Panevėžio m. savivaldybė skyrė 3600 Lt., Panevėžio teritorinė 

darbo birža – 5050 Lt.. 2014 metais Valstybinė mokesčių inspekcija  pravedė 2 % GPM -  6817 Lt..  

Gautas dalinis finansavimas vykdytam projektui iš sveikatos skyriaus -500 Lt. 

                   

                 II. ĮSTAIGOS  VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

            

             Praėjusiais metais  įstaigos veiklai įtakos turėjo šie veiksniai:  

             Išoriniai 

 teisingesnis įstaigos  specialiųjų lėšų panaudojimo  paskirstymas. 

 sumažėjęs Panevėžio m. savivaldybės finansuojamų projektų skaičius (ryšium su 

Kultūros sostinės renginių finansavimu); 

  didesnis  ikimokyklinio ugdymo krepšelis dėl specialiųjų poreikių vaikų; 

  privalomas ugdymo lėšų mokėjimas už kiekvieną darbo dieną; 

 atliekama dalinė įstaigos renovacija. 

   Vidiniai 

 padidėjęs vaikų skaičius; 

 plėtojami ryšiai su socialiniais partneriais; 

 papildomos ugdymo(si) paslaugos; 

 aukšta pedagogų kvalifikacija; 

http://www.lopselis-darzelis-ruta.lt/
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 pilna specialistų komanda; 

 2% GPM parama 

2014 metais vykdėme vieną iš Savivaldybės finansuojamą projektą „Sveikatos receptas 

- 4“. Tai padėjo ugdyti sveiką ir saugią gyvenseną, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

leido pritraukti nors ir nedideles, bet papildomas lėšas ugdymo (si) kokybės gerinimui. Kad 

sveikatinimo projektai turi įtakos vaikų sveikatos gerinimui, matyti iš palyginamosios 

diagramos. 
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 Pedagogės su ugdytiniais dalyvavo miesto ikimokyklinių įstaigų organizuojamose 

parodose, projektuose, konkursuose, skaitė pranešimus sveikatinimo ir kitomis temomis 

respublikiniuose seminaruose ir konferencijose, rašė straipsnius į vietinę ir respublikinę spaudą. 

Tai padėjo gerinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, plėtoti socialinius ryšius, skleisti 

gerąją darbo patirtį mieste ir respublikoje 

 2014 metais į lopšelį darželį atėjo 9 vaikais daugiau (2013 m. – 131, 2014 m.- 140) 

Deja, nesumažėjo specialiųjų poreikių vaikų, turinčių vidutinius ir didelius specialiuosius 

poreikius  skaičius.   

Didžiausias teigiamas 2014 metų pokytis – atlikta dalinė pastato renovacija (pakeistas 

stogas, langai, durys) ir pradėtas vamzdynų (šilto, šalto vandens ir kanalizacijos) keitimas. Dėl 

šios priežasties sumažėjo elektros energijos sąnaudos. 
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Toliau sėkmingai plėtojome ryšius su muziejais, bibliotekomis, mokyklomis, miesto 

lopšeliais - darželiais, Bendruomenių rūmais. Panevėžio miesto savivaldybės biblioteka 

„Židinys“. 

             Lopšelyje-darželyje veikė „Mažųjų menininkų“, sportinių šokių studija, vyko krepšinio 

treniruotės, anglų kalbos, Zumbos užsiėmimai. 

2014 metais iš VMI gavome 2% GPM. – 6817 tūkst.Lt. 
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III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 
 

Kadangi 2014 metais didelį dėmesį skyrėme šeimos  ir pedagogų bendradarbiavimo 

stiprinimui, metų pabaigoje  atlikome apklausą, norėdami sužinoti, kokiais kriterijais 

vadovaudamiesi tėvai rinkosi mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Rezultatai nudžiugino. 
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Veiklos tikslų įgyvendinimas 

 

2014 – ųjų metų veiklos programoje numatyti tikslai ir uždaviniai: 

 šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo stiprinimas 

 bendruomenės telkimas  efektyvesnių vaikų sveikatos stiprinimo būdų paieškai    

 

Įgyvendinant pirmąjį tikslą buvo atlikti darbai ir pasiekti rezultatai: 

 

Visavertės asmenybės ugdymas - bendras tėvų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų tikslas - 

kurį galime pasiekti tik nuolat bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje, bei  koordinuojant 

veiksmus tarp visų ugdymo procese dalyvaujančiųjų grandžių : vaiko ir pedagogo, šeimos ir 

ugdymo įstaigos ir kt. Siekėme formuoti   požiūrį, kad tėvai ir pedagogai yra lygiaverčiai 

partneriai, kurie bendromis pastangomis gali tobulinti vaikų 

ugdymo procesą. 

Tam, kad tarpusavio ryšiai būtų sėkmingesni, inicijavome tėvų veiklos aktyvinimą- 

vykdėme anketines apklausas apie dalyvavimą vaikų ugdomojoje veikloje, nuolat informavome 

apie įstaigos veiklą, ją reglamentuojančius dokumentus ir teikiamą paslaugų įvairovę, tęsėme tėvų 

mokymą, konsultavimą vaikų ugdymo, adaptacijos, sveikatos stiprinimo klausimais, siekėme  

taikyti įvairesnes bendradarbiavimo formas : stiprinome viešųjų ryšių ir IKT panaudojimą, 
organizavome bendras edukacines  programas, išvykas. Išleistas lankstinukas reprezentuojantis įstaigą,  

jos tradicijas, ypatumus, į veiklas kvietėme televiziją, renginius viešinome spaudoje. Įrengtos dvi naujos 

stacionarios skelbimų lentos, padedančios palaikyti ryšį bendruomenėje. Ikimokyklinukų ugdomąją 

veiklą vykdėme įvairiose edukacinėse aplinkose: muziejuose, miško aikštelėse, Gamtos mokyklose, 

Krekenavos regioniniame parke, Stumbryne ir kt.  

Tėvelių iniciatyvos dėka, įstaigoje pradėjo veikti dar vienas neformaliojo ugdymo būrelis 

(Zumbos). Padaugėjo savanoriškos materialinės paramos atvejų, padedančių  bendromis šeimos ir 

darželio pastangomis kurti aplinką, palankią vaiko ugdymui(si). Šeimos už aktyvų dalyvavimą 

bendruomenės veikloje, nesavanaudišką paramą apdovanojamos padėkos raštais. 
Per šiuos mokslo metus  toliau mezgami ryšiai su socialiniais partneriais: Panevėžio 

apskrities G. Petkevičaitės bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriumi, Šiaurine biblioteka, Smėlynės 

biblioteka, „Židinio“ biblioteka, Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, 

Gamtos mokykla, Panevėžio Kraštotyros muziejumi miesto ir rajono švietimo įstaigomis ( 

,,Rožyno“ progimnazija , Paįstrio  J.Zikaro gimnazija, Regos centru ,,Linelis“, lopšeliais-darželiais 
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,,Žibutė“, „Vyturėlis“, „Gintarėlis“ ir kt.) – tapo dar glaudesni ir turiningesni. Priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai dalyvavo Panevėžio Rožyno progimnazijoje sporto šventėse, įvairioje ugdomojoje 

veikloje.  

 

Įgyvendinant antrą  tikslą buvo atlikti darbai ir pasiekti rezultatai: 

 

Mūsų įstaigos siekis -  per projektines, ugdomąsias veiklas  padėti ugdytiniams bei jų 

tėveliams  įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei 

nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti  rinktis sveiką gyvenimo būdą. Jau ketvirti 

metai vykdomo projekto ,,Sveikatos receptas“ dėka bendruomenė galėjo pagilinti žinias apie 

sveikatos stiprinimo ir saugojimo būdus,  vaikų savivertės bei pozityvaus mąstymo stiprinimą taip  

prisidedant prie saugios ir sveikos   visuomenės išsaugojimo.  

Teigiamų pokyčių vaikų sveikatos stiprinimo srityje siekėme bendromis darželio ir šeimos 

pastangomis, bendradarbiavimu tarp įvairių ugdymo sričių specialistų, bei įvairių sveikatos 

priežiūros ir sveikatinimo institucijų. Tradiciškai vyko žiemos ir vasaros sporto šventės. Pokalbius 

su vaikais apie sveiką gyvenimo būdą vedė Panevėžio Visuomenės sveikatos biuro specialistai.  

Laimėjome dalinį finansavimą tęstiniam projektui „Sveikatos receptas – 4". Tuo tikslu buvo 

surengtas trijų dienų seminaras „Vaiko tapsmą asmenybe sąlygojantys veiksniai“, kuriame dalyvavo 

miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogai bei Rožyno progimnazijos pradinių klasių mokytojai. 

Seminaro metu buvo analizuojami faktoriai (psichologiniai poreikiai, fizinė sveikata, šiuolaikinės 

aplinkos įtaka), lemiantys vaiko tapsmą brandžia asmenybe. Buvo gilinamos pedagogų 

kompetencijos, padėsiančios visapusiškai ugdyti vaiko asmenybę, siekti visuminės vaikų sveikatos 

stiprinimo.  

 

Informacinė sklaida : 

 

Eil. 

Nr. 

Informavimo ir viešinimo priemonės 

pavadinimas  

Viešinimo dažnumas ir data 

 

1.  Panevėžio GNTV laida  2014-11-06, 20 

2.  Periodinis leidinys ,,Žvirblių takas“ 2014m. Nr.1 (113) 

3.  
,,Švietimo naujienos“  http://www.facebook.com/pages/Švietimo-

naujienos/360526820653464 (2014-12-02) 

4.  Dienraštis ,,Sekundė“ 2014-11-20 

5.  

Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos 

internetinis puslapis 

http://www.alipniunomokykla.lt (2014 -03-

28) 

 

6.  
Panevėžio savivaldybės internetinis puslapis http://www.panevezys.lt (2014-11-19) 

 

7.  Lopšelio –darželio ,,Rūta“ interneto svetainė    www.lopselis-darzelis-ruta.lt (nuolat)  

8.  
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės –Bitės 

viešosios bibliotekos internetinis puslapis 

www.panbiblioteka.lt (2014-03-14 , 2014-

11-12) 

9.  Panevėžio krašto informacinis portalas www.panevezio.info.lt (2014-11-21)  

10.  

Internetinė svetainė Vivacolor.lt  

 

https://www.youtube.com/watch?=pIKyLU

g84feature=youtube.be (2014-03) 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Švietimo-naujienos/360526820653464
http://www.facebook.com/pages/Švietimo-naujienos/360526820653464
http://www.alipniunomokykla.lt/
http://www.panevezys.lt/
http://www.lopselis-darzelis-ruta.lt/
http://www.panbiblioteka.lt/
http://www.panevezio.info.lt/
https://www.youtube.com/watch?=pIKyLUg84feature=youtube.be
https://www.youtube.com/watch?=pIKyLUg84feature=youtube.be
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Įstaigos vykdytos programos, projektai  

 

1. Miesto bendruomenei buvo pristatytos šios vaikų kūrybinių darbų parodėlės: 

 Piešinių paroda ,,Miestas, kuriame gyvenu“ Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės 

bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje 

 Piešinių paroda ,,Spalvotos dienelės“ Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės 

bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje 

 Tapybos darbų paroda ,,Ruduo iškeliauja“ ,,Officeday“ 

 Tapybos darbų paroda ,,Spalvotos dienelės“  Rožyno progimnazijos bibliotekoje; 

 Kūrybinių darbų paroda ,,Kiškio sveikuolio receptų knygelė“ Šiaurinėje bibliotekoje; 

 Tapybos darbų paroda ,,Švenčių belaukiant“  Smėlynės bibliotekoje 

 Kūrybinių darbų paroda ,,Velykų margutis ritas“  Smėlynės bibliotekoje 

 Tapybos darbų paroda ,,Miestas, kuriame gyvenu“ Rožyno progimnazijos 

bibliotekoje 

2. Įstaigos ugdytiniai dalyvavo įvairiuose respublikos ir miesto organizuojamuose      

konkursuose ir akcijose:  

 ,,Rudens kraitelė-2014“ – Panevėžio gamtos mokykloje 

 ,,Mano žalioji palangė“ – respublikinis Lietuvos mokinių NŠC bei Lietuvos žaliųjų 

susivienijimo fotografijų  konkursas 

  P.Mašioto kūrinių inscenizacijos“ - ,,Naisių vasara“ 

 ,,Esu dalelė didelio pasaulio“ – Panevėžio Smėlynės bibliotekoje 

 ,,Spalvotas kilimas“ - Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Puriena“ 

 ,,Mūsų akytės“ – Panevėžio Visuomenės sveikatos biure 

 ,,Piešiam!“- nacionalinis vaikų kūrybos dailės darbų konkursas 

 ,,Gimtinės paukščiai ir paukšteliai“- Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Žibutė“ 

 ,,Pirštinė raštuota“ - Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė“ 

 ,,Kaukės ir pasakų personažai iš antrinių žaliavų“ - Panevėžio lopšelyje-darželyje 

,,Vyturėlis“ 

 ,,Mano svajonių tualetas“ – UAB ,,Orestina“ 

 ,,Kalėdinis atvirukas“ - Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Kastytis“ 

 ,,Baltas kalėdinis miestas“- Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis“ 

 ,,Darželio spalvos“ - ,,VIVAKOLOR“ 

 ,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“- tarptautinis vaikų piešinių konkursas 

Gamtos mokykloje(ugdytinė E.Savickaitė tapo laureate) 

 Europos judėjimo savaitės bėgimas 

 ,,Gėlė darželiui“ - Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Kregždutė“ 

 ,,Išauskim kilimą Lietuvai“ - Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Papartis“ 

 ,,Mano žemės paveikslai“ – Panevėžio savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų 

literatūros skyriuje ,,Žalioji pelėda“ 

 ,,Laiškas draugui“ - Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Draugystė“ 

 ,,Gamtos atspindžiai“- Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ 

3. Gamtos mokyklos projektas ,,Auginkime kartu“(priešmokyklinės grupės vaikai 

mokėsi sėti ir prižiūrėti daržoves, nuimti derlių).   

4. Gamtos mokyklos projektas ,,Už vieną trupinėlį...“(vaikai drauge su tėveliais gamino 

lesyklėles, jas kabino, prižiūrėjo, kad būtų maisto). 

5. Sveikatos stiprinimo projektai:  

 Panevėžio miesto savivaldybės Sveikatos skyriaus dalinai finansuotas projektas 
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„Sveikatos receptas -4“; 

 respublikinis projektas „Futboliukas“;  

 Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų varžybos ,,Olimpinės viltys“;  

 vasaros sporto šventė „Sportuok ir būsi sveikas“; 

 žiemos sporto šventė ,,Pajudam pajudam“ 

 sveikatinimo priemonių paroda - Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Draugystė“; 

 parengti ir perskaityti pranešimai sveikatinimo tematika: 

 ,,Kelias link sveikos vaiko sielos“ 

 ,,Dvasingumas ir vaiko psichinė sveikata“ 

 ,,Psichologinių procesų įtaka vaiko kūrybiškumui“ 

 „Šeimos ir darželio bendras tikslas-sveikas ir saugus vaikas“ 

 ,,Žaidybinė vaikų joga“ 

 „Aplinkos veiksniai, įtakojantys vaiko asmenybės formavimąsi“ 

 ,,Naujausių informacinių technologijų įtaka vaiko, pedagogo tarpusavio 

bendravimui ir bendradarbiavimui“ 

 ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų dėmesio lavinimas“ 

 paruošti stendiniai pranešimai sveikatos tema:  

 ,, Emocinės raidos stiprinimas ankstyvajame amžiuje“ 

 ,, Psichinės sveikatos įtaka vaiko asmenybės formavimui (si)“ 

 ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo kaita“ 

 ,,Muzikos reikšmė vaiko asmenybės brandai“ 

 ,,Vaikų psichinių galių puoselėjimas darželyje‘ 

 ,,Šiuolaikinių technologijų įtaka vaiko vystymuisi“ 

 ,,Kalbinės aplinkos įtaka vaiko kalbos ir asmenybės formavimuisi 

 ,,Teatrinės veiklos įtaka vaiko asmenybės formavimui(si) (vyresnioji 

 ,,Šeimos ir darželio sąveika formuojant vaiko asmenybę“ 

 ,,Socialinės aplinkos įtaka vaiko brandai“ 

6. Įstaigos pedagogų parengti ir perskaityti pranešimai respublikinėse konferencijose: 

 ,,Ruduo vaikų meninėje veikloje“-  respublikinėje metodinėje-praktinėje 

konferencijoje ,,Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje“  

Šiauliuose 

 ,,Mažos rankelės- dideli darbeliai“- X respublikinėje ikimokyklinio ir, 

priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių konferencijoje 

,,Sveikinu bundančią žemę“ Pasvalyje 

 ,,Gabių vaikų atpažinimas ir jų poreikių tenkinimas ikimokykliniame amžiuje“- 

Aukštaitijos regiono praktinėje konferencijoje ,,Gabių vaikų ugdymas ir jų 

poreikių tenkinimas ikimokykliniame amžiuje“ 

 ,,Gabių vaikų ugdymas ikimokykliniame amžiuje“ – tarptautinėje mokslinėje –

praktinėje konferencijoje ,,Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos 

sąlygomis“  Panevėžyje 

 ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas tautodaile“ – tarptautinėje mokslinėje- 

praktinėje konferencijoje ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

rengimo problematika“ Kauno kolegijoje 

            7. Renginiai su socialiniais partneriais (konkursai, viktorinos, sporto varžybos) 

Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

2014 metais lopšeliui – darželiui „Rūta“ buvo skirta 1129,9 tūkst. Lt.. Iš jų: aplinkos 

lėšos - 655400, ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos – 283900 Lt, priešmokyklinio ugdymo 

krepšelio lėšos – 50600 Lt., spec. lėšos – 140000 Lt.. Surinkta spec. lėšų –139859 Lt.  Iš jų:  už 

maitinimą – 90155 Lt., įstaigos reikmėms – 40558 Lt.,  darbuotojų mityba – 7622 Lt., už patalpų 

nuomą – 1525 Lt.  
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Visos lėšos įsisavintos: 

 Atlyginimams – 717,3 tūkst. Lt; 

 Socialinio draudimo įmokos – 222,3 tūkst. Lt; 

 Mityba – 106,5 tūkst. Lt; 

 Ryšiai – 4,6 tūkst. Lt; 

 Apranga ir patalynė – 2,2 tūkst. Lt; 

 Spaudiniai – 2,2 tūkst. Lt. 

 Kitos prekės – 17 tūkst. Lt; 

 Ilgalaikio turto remontas – 7,4 tūkst. Lt. (kompiuterių, šilumos punkto priežiūra, el. plytos 

remontas ir kt.)  

 Kvalifikacijos kėlimas – 1,9 tūkst. Lt. 

 Komunalinėms paslaugoms (elektra, vanduo) – 30,4 tūkst. Lt. 

 Kitos paslaugos – 13,8 tūkst. Lt (atliekų tvarkymas, kenkėjų kontrolė, varžų matavimai, 

gesintuvų, svarstyklių  patikra ir kt.).  

 

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS 

KRYPTYS 

 

Ruošiant lopšelio-darželio 2015 m. metinį veiklos planą buvo atliktas veiklos auditas ir 

nustatyti prioritetai: 

 bendradarbiavimu grįstas ugdymas(is); 

 inovacijų taikymas, orientuotas į vaiką, aplinką ir veiklą          

 Tikslai: 

1. Šeimos, įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo intensyvinimas, siekiant aktyvesnio ir 

rezultatyvesnio dalyvavimo ugdomajame procese. 

2. Ugdytinių sveikos ir saugios gyvensenos  ugdymas.   

3. Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinant inovacijas, orientuotas į vaiką, 

aplinką ir veiklą. 

 

 

Direktorius                                                                                                          Regina Mikalauskienė  

 

 

 

Pritarta: 


