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ISTORIJA 

   Lopšelis-darželis Nr. 8 įkurtas 1974 metais. 
1991 metais įstaigai suteiktas „Purienos‘‘ vardas. 
1991 metais  atidaryta valgykla – svetainė ugdytiniams. 
1993 metais lopšelis-darželis reorganizuotas į mokyklą-
darželį. 
1993 metais buvusios lopšelio grupės patalpose įrengta 
sporto salė su vandens baseinu (2007 metais vandens 
baseinas pertvarkytas į kamuoliukų baseiną). 
1993 metais įkurtas etnografinis muziejus, kuriame 
„apsigyveno“ įstaigos  renginių personažai Motiejus su 
Barbora. 
1993 metais atidarytas relaksacijos kambarėlis. 
2000 metais įstaiga įtraukta į sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklą 
Nuo 2000 m. respublikinės ikimokyklinių įstaigų 
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. 



ĮSTAIGOS VIZIJA, MISIJA 



VEIKLOS PRIORITETAI 

 Mokyklos sąlygų / aplinkos, 
užtikrinančių kokybišką 
ikimokyklinį / priešmokyklinį ir 
pradinį vaikų ugdymą, gerinimas. 

 

 Savitos, išskirtinai patrauklios 
kėdainiečiams, mokyklos 
bendruomenės, apjungiant esamus, 
buvusius jos mokinius, jų tėvelius 
bei įstaigoje dirbantį personalą,  
meninės raiškos ugdymo erdvės / 
aplinkos sukūrimas 

 

 Besimokančios organizacijos 
kūrimas, valdymo kokybės ir 
personalo politikos tobulinimas, 
mokyklos veiklos kokybės 
vertinimo / įsivertinimo 
efektyvinimas.  



UGDYMO PROGRAMOS 
 
 Ugdomoji veikla vykdoma pagal įstaigos 

pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo 

programą, Bendrąsias priešmokyklinio ir 

atnaujintas Bendrąsias pradinio ugdymo 

programas, į jas integruojant įstaigos pedagogų 

sukurtas programas: 

 etnokultūros 

 sveikatingumo 

 gamtosauginę 



 

 

 

 

 

 

ĮSTAIGOJE 

SUKOMPLEKTUOTA 

 
 

 
 2 ankstyvojo amžiaus vaikų grupės (30) 

 4 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės (81) 

 1 mišri priešmokyklinio ugdymo grupė (20) 

 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (20)  

 3–4 pradinės mokyklos klasės (34) 



PEDAGOGAI 

 Kėdainių mokykloje-darželyje „Puriena“ dirba 21 
pedagogas. 

Išsilavinimas :   

 magistras – 3 

 aukštasis – 8 

 aukštesnysis –10 

Kvalifikacija : 

 mokytojo metodininko – 2 

 vyresniojo mokytojo – 3 

 vyresniojo auklėtojo – 9 

 auklėtojo – 3 

 mokytojo –1  

 vyr. logopedo –1 

 



 

 

NEFORMALUSIS UGDYMAS 

 

 

 

 ,,Molinukas“ 

 Kapela „Kukutis“ 

 Kapela ,,Bildukai“ 

 Etnografinis ansamblis 

,,Dūzgės“ 

 Teatro studija 

 Dailės studija 

 Šiuolaikinio šokio studija 



 

ORGANIZUOJAMOS 
 

Kalendorinės šventės 

Tradiciniai renginiai: 
                      Viktorinos 

                      Konkursai 

                      Sporto  

   Sveikatos mėnuo ir dienos 

                      Pramogos 

                      Koncertai 



 

NETRADICINIAI: 

 
 Vakaronės  

 Sakmių ir padavimų vakarai 

 Talkos 

 Šeimų gegužinės 

 Senolių vakaronės 

 Gimtadienių šventės 

 Skaitinių vakarai 

 Savanorystės veiklos 



DALYVAUJAME  

 Tarptautiniame projekte „Say hello of the World“ 

 Tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje 

 Tarptautiniame projekte „Meškučio Kubušo gamtos 

mylėtojų klubas“ 

 Tarptautiniame projekte „Sniego diena“ 

 Respublikiniuose projektuose „Mes rūšiuojam“,  

 „Kamštelių vajus“, „Žalioji palangė“ 

 Interaktyviajame projekte ,,Kaip surasti Lietuvą 2016“ 

 



VEIKIA MOKYKLOS 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ 

   Po pamokų 

iki 16 val. 

mokiniai 

gali 

pasilikti 

prailgintos 

dienos 

grupėje  

 



INTERJERAS PUOŠIAMAS VAIKŲ DARBAIS 



 
MUZIKOS SALĖS INTERJERĄ PUOŠIA 

 
mokytojos metodininkės Jovitos Krutkienės 

ir  

vyresniosios auklėtojos Evelinos Rajunčienės 

     kūrybiniai darbai 



   Kiekvieną mėnesį leidžiamas 

mokyklos-darželio laikraštis 

„Apie tave ir tau“ 

 

    



MĄSTYMO ŽEMĖLAPIAI 



APLINKA – VAIKAMS 



PEDAGOGŲ SPEKTAKLIAI VAIKAMS 



PEDAGOGIŲ SUKURTOS LĖLĖS 



SEMINARAI ĮSTAIGOS BENDRUOMENEI 



RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „SUKAS METŲ 

RATELIS SENOLIŲ PRAMINTU TAKU“ 

SKIRTA ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS 



„MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖS...“ 



DAINŲ DAINELĖ 



„SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI 2016“ 



TRADICINĖ  

RAJONINĖ KAPELŲ ŠVENTĖ  



FUTBOLO TURNYRAS 

„PIRMOKŲ LYGA“  



MŪSŲ SVEČIAI IR MES SVEČIUOSE 



AKCIJOS 



AČIŪ , KAD ESATE  VISAD  KARTU 

 


