Specialus leidinys įstaigos 50-mečiui paminėti
2020 m.

Vaikų šurmulys „Rūtoje“ netyla jau 50 metų!
Ugdymo įstaiga įsteigta 1970-03-15,
veiklos pradžia 1970-09-01.
2020-ieji

–

visai bendruomenei patys ypatingi,
įkvepiantys džiaugsmui, pilnatvei, jubiliejiniai – 50-ieji
veiklos metai! Lopšelis-darželis „Rūta“ buvo, yra ir bus
vaikų ugdymo vieta, o jubiliejus – išlikimo ir tvirtumo
esmė, savasties ir tapatumo šventė.
Sulaukėme gražios datos
Mes esame drauge,
Vien šypsenos mūsų veiduos
Liūdėti nevalia.

Mus supa mintys ir džiaugsmai,
Problemų rutina,
Bet jas išsprendžiam nelauktai,
O padeda – darna.

Bėga dienos, keičiasi veidai,
Taip norisi užaugt.
Veržli vaikystė – lyg sparnai
Prabėgs ir nebelauk.

Lai krykštauja aplink vaikai
Gyventi nuostabu!
Nes juk vaikai – tai lyg žiedai
Žydėk, “Rūta”, ir tu!

Mums jau 50 ir mus žino! O buvo laikas, kai daug kas
nežinojo, kad adresu Alyvų g. 3 yra darželis. Gi dabar tėveliai,
atvykę iš kito miesto galo, sako: mes atėjom, nes girdėjom daug gerų
atsiliepimų apie jus.
Sakoma, kad laikas viską keičia. Bet iš tiesų viską keisti
turime patys. Kas pasikeitė? Per tuos metus patyrėme kritimų ir
pakilimų, rūpesčių ir džiaugsmų, keitėmės patys ir keitėme tai, kas
aplink mus. Pedagogai tapo mokytojais, kurie užuot vertę,
išlaisvina, kurie ne tempia, bet kelia, ne spaudžia, bet formuoja, ne
liepia, bet moko, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvena daugybę įkvepiančių akimirkų ir turi
daug galimybių stebėti. Kiekvienas vaikas tapo nepakartojama kūrybine laboratorija su nežabota
fantazija, norintis jaustis mylimas ir svarbus, išgirstas ir suprastas. Dauguma šeimų suprato, kad sėkmė
prasideda namuose.
Nepakito, ko gero, vienas dalykas – meilė visiems, esantiems su mumis, tarp mūsų, mus
supantiems. Dažnai savęs klausiu, ar gyvenu iš meilės, dėl meilės ir meilėje? Stengiuosi, nes tai reiškia
atleidimą, kantrybę, savitarpio pagalbą, pagarbą. Būkime kantrūs, atlaidūs, gerbkime vienas kitą ir
padėkime. Branginkime šią dieną, nes teisingai nugyventa diena vakarykštę dieną paverčia laimės kupinu
sapnu, o rytojų – vilties kupina vizija.

„Jei keliausi iš meilės, net ir tūkstantis mylių atrodys lyg viena“.
(Japonų išmintis)
„Rūtos“ kelias į jubiliejų ne visada buvo lengvas.
Džiaugiuosi, kad nukeliautas 50-metis pakeitė tik darželio sienas,
daiktus, žaidimų aikšteles, tačiau laikas nepakeitė darbuotojų
skleidžiamos meilės vaikui, tikėjimo savimi ir tuo, ką darai.
Nepaisant įstaigos garbaus amžiaus – 50 veiklos metų, matau, kad
mūsų bendruomenė yra jaunatviška, gyvybinga, kūrybinga ir
skleidžianti šilumą.
Ilgų ir gražių metų, „Rūtele“!

Jau 50 metų Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rūta“ klega vaikų juokas, gyvena pasakos, skamba
muzika, erdvėje klaidžioja vaikų, tėvelių bei darbuotojų džiaugsmai ir rūpestėliai. Prabėgę metai buvo
spalvingi, įdomūs, atnešę naujovių ir pokyčių, kurių dėka įstaiga tapo šiuolaikiška ir modernia, lanksčia bei
atvira bendruomenės poreikiams. Svarbiausios bendruomenės vertybės ir tikslai nesikeitė: mes atskleidžiame
ugdytinių meninius gebėjimus, propaguojame sveikatinimo ir sporto dvasią, ugdome pilietiškumą ir
tautiškumą, mokome ekologiško gyvenimo būdo, skiepijame gamtosauginius įgūdžius bei suteikiame
tyrinėjimo ir atradimų džiaugsmą, ugdome ypatingus vaikus. Juk tik vaikystėje įgytos žinios, patirti įspūdžiai
išlieka visam gyvenimui. Tai – pamatas naujai kartai.

Modernumo ir šiuolaikiškumo žingsneliai, įvykę per
paskutiniuosius 5-erius metus:
•

Ugdytinių žinios kaupiamos ir įgūdžiai lavinami naudojantis interaktyviąja SMART lenta.

• Įstaigos kieme vaikams įrengta nauja žaidimo bei sporto aikštelė su minkšta danga.

•

Vaikų žaidimo aikštelėse pastatyti skirtingo dydžio ir paskirties nauji lauko įrengimai.

• Vaikų tėveliai padovanojo 6 ekodaržo dėžes ir šiltnamį, kuriuose ugdytiniai patys sėja, sodina ir
augina žoleles arbatai, įvairias daržoves.

Rūtelių gyvenimas - kasdienybė ir laisvalaikis kartu
Tai gi, kaip pavyko nugyventi tuos metus po 45 metų paminėjimo.

Kas nors kiek yra susipažinęs su „Rūtos“ bendruomene, pasakys, kad mūsų žmonės susiję su
nuolatine kaita ir pokyčiais. Daugelis esame ne tik pratę prie jų, bet ir mėgstame juos. Nuolat skubame
atrasti kažką naujo darbe, artimiausioje aplinkoje; norime pakeisti ir pasikeisti. Todėl ir viena iš darbinių
pergalių buvo suorganizuota konferencija “Vaikas pokyčių kelyje. Augame kartu“, kurioje praktikavosi
apie 150 pedagogų ir psichologų iš visos Lietuvos. „Organizuodami konferenciją visada ieškome, kas būtų
aktualu, alternatyvu šiuolaikiniam vaikui, visada ieškome priėjimo prie vaiko. O kalbant apie vaikų
ugdymą, norisi auginti laisvą ir laimingą vaiką”, kalbėjo Regina Mikalauskienė, viena iš organizatorių.

Jau tradicinėmis tapusios pavasarinės šventės “Rūtos šakelė“ ir vasaros „Kiškių mokykla“...

Augindamos naująją vaikų kartą, turime atrasti ir pačios naujus pomėgius ir veiklas, artimas sielai.
Tad lipdom, verdam, kepam, keliaujam...

Nuo pat įstaigos įsikūrimo mielai suburiame pedagogus bendrai Mokytojo dienai. Matydami
vaikai laimingus ugdytojus, mokosi pagarbiai žiūrėti į kiekvieną prisidėjusį prie ugdymosi proceso.

Kalėdinės vakaronės mūsų įstaigoje ir už jos ribų.

Išvykos po Lietuvos dvarus ir dvarelius, kalnus, kalnelius, piliakalnius.

Kiekvieną spalį jau turime tradiciją paminėti Boso dieną. Gera keltis ryte ir eiti į savo darbus, kai
tavimi tikima ir pasitikima, kai dirbame be įtampos ar streso, kai turime galimybę pažinti save ir kitus,
keliauti kartu. Tad Stokholmas, Gruzija ir Tailandas mūsų dar laukia...Tik pirmyn, Rūtelės.

Atsiliepimai iš darželio socialinio partnerio “Rožyno”
progimnazijos pradinių klasių mokytojų
Didžioji dalis būsimųjų pirmokų pas mus ateina iš “Rūtos”. Darželis – inovatyvus,
efektyviai vykdantis misiją, atviras kaitai. Nuolat besimokanti ir tobulėjanti darželio bendruomenė.
Būsimieji pirmokai į mokyklą ateina turėdami pirmines žinias ir pagrindus, įgiję bendravimo ir
savarankiškumo įgūdžius.
Esame dėkingi visam darželio kolektyvui už puikų priešmokyklinukų paruošimą mokyklai,
už aktyvų dalyvavimą bendrame projekte “Mažais žingsneliais mokyklos link”.
Regina Kučinskienė, pradinių klasių mokytoja

Kaziuko mugė

Tolerancijos diena

Užgavėnės

Vasario 16-oji

Sporto šventė

Į kolektyvą įsilieję nauji žmonės
Agnė
Irena ir Danguolė

Inga

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
kurie kupini ieškojimų ir atradimų,
džiaugsmo, nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo.
Turtingi
prasmingais
darbais
ir
reikšmingais pasiekimais.
Ačiū, Jums, kad esame kartu.

Inga

Psichologė
Gitana
Ir „Rūta“ darželio kolektyvui, ir vaikams, kurie lanko
šį darželį linkiu visada šypsenos veide, geros
nuotaikos, nes būnant tarp linksmai nusiteikusių
žmonių, į problemas žvelgsime lengviau, jausimės
pakiliau.

Anglų k.
mokytoja
Jurgita

Atvirom širdim ir šypsena veide
pasitikite kiekvieną dieną. Kantrybės
Jums ir įkvėpimo!

Giedrė

Džiaugiuosi ir esu laiminga, kad esu „Rūtoje“.
Čia yra skatinamas pedagogų kūrybiškumas,
iniciatyvos. Patys vadovai ieško naujovių.
Juntama pagarba žmogui, vaikui, mandagus
lygiavertis bendravimas. Patrauklios kolektyvo
tradicijos. Lankome įvairias edukacijas,
vykstame į kitus miestus, kur smagiai leidžiame
laiką, praturtiname save. Galiu tik padėkoti
visam kolektyvui ir linkėti „Rūtai“ gyvuoti dar
50 metų!

Gita

Iš ko padaryti mažyčiai vaikučiai?
Kodėl tokie gražūs, rausvi ir minkštučiai?
Čia dėta meduolių iš pienių medaus,
Berta mėlynių iš miško tankaus.
Dar būna pridėta aušrinės spalvos,
Rasos įmaišyta ir ryto gaivos.
Melsvųjų akelių mamytė norėjo Prie mielo veidelio rugiagėles dėjo.

Kai pasvajojo žalių ir pilkų,
Ežero buvo prašyta spalvų.
Dukrelės tebūna auksiniai plaukai Saulėj bangavo kviečiai ir linai.
Reikėjo sūneliui plaukelių juodų Varnelė atskrido, pamojo sparnu.
Taip po truputį ir turim vaikutį.
Glėbin jį imam, brangiausiu vadinam.

Jei nebūtų vaikų – nebūtų ir mūsų kaip įstaigos. Linkiu turėti kuo daugiau vaikučių.

Rita

Labai myliu vaikus. Gera matyti
juos linksmus ir laimingus, maži
žmogeliukai su didelėmis širdelėmis. Aš tiesiog myliu savo darbą!
Ar šoku su vaikais, ar plušu grupėje
– viską darau iš širdies. Man
kiekviena diena darbe įsimintina.
Čia įvyksta visko daug: veiksmo,
išdaigų, juoko ir žaidimų.
Jubiliejaus proga linkiu kolektyvui
visko, kas sutelpa žodžiuose – pats
geriausias kolektyvas!!! O vaikams
– gerų metų ir visko, ko trokšta jų
širdelės. Kad darželyje taip būtų
gera, kaip namuose!

Mažųjų ugdytinių mintys apie darželį,
sveikinimai ir linkėjimai
KIŠKIŲ GRUPĖ
Darželis - tai, kur pavėluoti negalima. Jeigu saulutė bus aukštai patekėjusi, tai
negausi pusryčių. (Gabrielius, 5 m.) Ten daug linksmo vaikų juoko. (Povilas, 5 m.)
Kai vaikai bijo likti namuose, jie eina į darželį. (Gustas, 5 m.)
Noriu eiti į darželį, nes myliu Tave (auklėtoją). (Lėja K., 5 m.)
Linkiu darželiui grožio, sveikų, tvarkingų vaikų. (Viltė, 5 m.)
... draugiškai gyventi. (Austėja, 5 m.)

RŪTELIŲ GRUPĖ
Darželis – vieta, kur galima žaisti ir dirbti darbelius ir kur reikia klausyti auklėtojų.
Linkiu didelio torto darželiui ir dar daug dovanų.
(Vestina, 5 m.)
Man patinka darželis, nes gražu man viskas čia. (Lukas, 5 m.)
Aš myliu visas auklėtojas. Linkiu joms geros nuotaikos, laimės. (Lėja, 6 m.)
Darželyje reikia draugauti su visais vaikais, nesipykti ir dalintis su žaislais. (Paulina, 5 m.)
Man patinka žaisti su grupiniais žaislais. Čia yra vaikų darbas, bet tik už jį pinigėlių negauna. Linkiu, kad
būtų labai graži direktorė ir mylėtų visus vaikus. (Arvilė, 5 m.)
Linkiu, kad vaikai džiaugtųsi, kad gražus darželis ir būtų čia taip gera.

(Justinas, 5 m.)

Man labai patinka daržely, nes daug yra draugų, žaislų. Linkiu, kad visiems vaikams būtų labai smagu
daržely. (Urtė, 5 m.)

ŽVIRBLIŲ GRUPĖ
Kaip smagu daržely palakstyti,
Žaisti su draugais ir pasvarstyti.
Gal norėčiau piešti? Gal lipdyti?
O gal raides pažinti?
Darželis – tai draugai, ir čia labai linksma. (Aistė, 6 m.)

Mes darželyje šokam ir dainuojam.
Kad linksmi užaugtume sportuojam.
Auklėtojos moko būt šauniausiais.
Na, ir būti mandagiais vaikais.

Jei būsi buvęs darželyje, tai viską mokėsi ir mokykloje bus labai lengva mokytis. (Danielius, 6 m.)
Aš linkiu, kad visos auklėtojos būtų sveikos.

(Rugilė, 6 m.)

Linkiu, kad darželis būtų sveikas ir gyvuotų ilgai ilgai. (Kajus, 6 m.)

PELĖDŽIUKŲ GRUPĖ
Reikia dovanoti darželiui tortą. Linkiu gražių metų! (Augustė, 6 m.)
Darželis negali švęsti, nes jis netikras ir negali judėti. Jam sueina 50 metų, žinau, bet tik
mes švenčiam. Linkiu daug vaikų ir…, kad būtų labai linksma, kaip mums. (Liepa, 6 m.)
Reikia šokti, vaisių atsinešti. Galima dovanų atnešti, tik nežinau, kokių. Linkiu, kad nesugriūtų darželis,
kad naujų vaikų ateitų. (Modestas, 6 m.)
Reikia švęsti. Tą dieną ... ateinu, o prie laiptų daug balionų! Dovanoti reikia didelį balioną ir 50
žvakučių, žinai gi, kaip būna. Linkiu gerų vaikų darželiui ir auklėtojos tokios liktų geros. (Arnas, 6 m.)
BORUŽIŲ GRUPĖ
Rožyno kvartalo pradžioje
Stūkso nuo seno “Rūta”.
Ypatingi šie metai yra
Juk Jubiliejus darželio!
Visą “Rūtos” darželio kolektyvą nuoširdžiai sveikina boružiukų tėveliai.
BITUČIŲ GRUPĖ
Darželi, tu spindėk.
Mano darželi, lyg saulė
Virš pavasario sodų baltų.
Man nušvieski kelius per pasaulį
Atsiminimais vaikystės dienų.
Su 50-uoju Jubiliejumi!
„Bitučių“ grupės vaikai ir tėveliai

Tu esi reikalingas, darželi!
Ne tik man, bet ir mano tėvams.
Na, ir kas, kad visi šie suaugę,
Savarankiškam metų kely...
Bet patarimų tavo sulaukę,
Pasijunta dvasia stipresni!

NYKŠTUKŲ GRUPĖ
Mano darželi, norim palinkėti, kad visi Tavo vaikai kuo daugiau šypsotųsi, visada
būtų sveiki ir laimingi.
Visada būk ir lik toks, kad galėčiau sakyti – noriu čia sugrįžti... Su gimtadieniu!
„Nykštukų“ tėveliai

