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1. Bendra informacija apie mokyklą-darželį. 

Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“ (toliau mokykla-darželis), Mindaugo g. 20, 57457, 

Kėdainiai, el. p. kedainiaipuriena@gmail.com; svetainė: www.puriena.kedainiai.lm.lt; kodas 

Juridinių asmenų registre 291018490, įsteigta 1974 m.  

 Veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas, pradinis ugdymas. 

 Direktorė Birutė Naruševičienė, pedagoginis stažas – 26 m., vadybinis – 18 m., 2015 m. 

įgyta II vadybos kvalifikacinė kategorija, 2006 m. įgytas viešojo administravimo magistro 

kvalifikacinis laipsnis. 2014 m. baigta Neformaliojo švietimo lyderystės programa „Lyderių laikas“. 

 2. Mokyklos-darželio veiklos rezultatai.  

 Metinio veiklos plano įgyvendinimas. Bendras ugdytinių skaičius 2015 m. gruodžio 31 d. 

buvo 190. Suformuoti du 3–4 klasių komplektai, viena priešmokyklinio, mišri priešmokyklinio ir 

šešios ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės.       

Parengtas mokyklos-darželio 2015 metų veiklos planas, vadovaujantis patvirtintu mokyklos-

darželio 2013–2017 metų strateginiu planu. Mokyklos-darželio prioritetai 2015 m.: teikti kokybišką 

ikimokyklinį / priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, plėtoti reikiamą švietimo pagalbą; stiprinti 

mokyklos ugdymo(si) aplinką ir materialinę bazę, ugdytinių meniniams, sportiniams, pažintiniams 

gebėjimams ugdyti, priartinant ją prie modernios, aukštus standartus atitinkančios įstaigos. 

Atskleisti žodžio, judesio, garso, vaizdo, spalvos ir kitus meno kalbos ypatumus per šokį, dailę, 

vaidybą, muziką, juos išbandyti, pajusti, intuityviai suvokti, emociškai vertinti; kurti besimokančią 

organizaciją, vykdančią savo gerosios patirties sklaidą, renkantis bei taikant projektinius metodus, 

kurie užtikrintų kritišką mąstymą ir kūrybiškumą. 

Įgyvendinant metinį veiklos planą, buvo siekiama taikyti įvairius mokymo metodus, 

atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, ugdymo turinys buvo diferencijuojamas ir individualizuojamas 

pagal reikalingumą visose vaikų amžiaus grupėse. Buvo sukurta ir taikoma savita vertinimo 

sistema. Parengti ir įgyvendinti įvairūs projektai. Mokykla-darželis gerai aprūpintas ugdymo bei 

informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis technologijomis. Aktyvi ,,Tėvų universiteto“ 

veikla. Siekiant visuomenę geriau supažindinti su mokyklos-darželio veikla, pasiekimais ir 

tradicijomis, vyko aktyvi įstaigos veiklos sklaida internetinėje erdvėje.  

Mokykloje-darželyje aktyviai veikė savivaldos institucijos – mokyklos-darželio taryba, 

mokytojų taryba, tėvų komitetas, klasių tėvų komitetai. Visi  bendruomenės nariai (tėvai, mokiniai, 

pedagogai) įtraukti į įstaigos veiklos planavimo procedūras, projektų kūrimą ir įgyvendinimą, 

renginių organizavimą.  

Mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose konkursuose, olimpiadose, akcijose: meninio 

skaitymo konkurse, lietuvių kalbos konkurse ,,Rašau diktantą“, Lietuvos vaikų teatrų „Šimtakojis“ 

rajoniniame konkurse, tarptautiniame Lietuvos mokinių matematikos konkurse „Kengūra“, 

tarptautiniame edukaciniame konkurse ,,Olimpis“, prevencinėse akcijose ,,Savaitė be patyčių“, 

,,Tolerancijos mozaika“; akcijose: ,,Atmintis gyva, nes liudija“, „Darom 2015“, ,,Mes rūšiuojam“, 

,,Kamštelių vajus 2015“. Dalyvauta tarptautiniame mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros 

specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“, tarptautiniame projekte ,,Kubuš meškučio gamtos 

mylėtojų klubas“, ir kt. Parengti ir įgyvendinti projektai: ,,Ant mano delno guli duonelė“, ,,Vijo 

lizdą pelėda“, ,,Žvirbliukų skrydis po Europos šalis“, ,,Kalėdiniai skaitiniai“, vasaros užimtumo 

projektai pradinių klasių mokiniams ,,Vasara ,,Purienoje“. Ketvirtus metus iš eilės dalyvavome 

ULAC organizuojamame „Švarių rankų šokis 15“ konkurse. Organizavome: protų mūšį ,,Lietuva 

nedidelė, bet ji brangi“ rajono mokyklų-darželių 3–4 kl. mokiniams, rajoninę kapelų šventę ,,Raiba 

paukštele, pačiulbėk“, rajoninę parodą ,,Skudurinė Onutė“. Dalyvavome programoje ,,Obuolio 

draugai“. Buvo organizuotas seminaras ,,Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“ 
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respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariams, 

respublikinė praktinė – metodinė konferencija ,,Sukas metų ratelis senolių pramintu taku“. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė kartu su Kauno visuomenės sveikatos centro 

Kėdainių filialo darbuotojais organizavo klasių valandėles, pokalbius, organizavo susitikimus su 

specialistais sveikatos ugdymo klausimais. 

Mokyklos-darželio 2015 m. veiklos planas įgyvendintas. Metinio veiklos plano 

įgyvendinimo sėkmingumo analizė buvo pateikta 2016-01-14 mokytojų tarybos posėdyje ir 2016-

01-28 vykusiame įstaigos tarybos posėdyje. 

 Pasiekimai. Dirbama pagal Bendrąsias pradinio ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, į jas integruojant etnokultūros, sveikatingumo ir ekologijos programas.  

2015 m. priešmokyklinės gr. ugdytiniai laimėjo I vietą tarp rajono ikimokyklinių įstaigų 

tarptautiniame mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių 

sveikuoliai“ ir pateko regioninį turą. Lietuvos liaudies kūrybos atlikėjų konkurse ,,Tramtatulis“ 

ugdytiniai pateko į regioninį turą. 4 kl. mokinė dalyvavo respublikiniame mažųjų rašytojų 

festivalyje ,,Lietuvos vaikai kuria pasakas“ – jos pasaka įtraukta į išleistą „Lietuvos vaikų pasakos“ 

knygą. Konkurse „Rašau diktantą 2015“ trečios klasės mokiniai tapo II ir IV vietų laimėtojais, o 

„Dailaus rašto“ konkurse antros klasės mokiniai užėmė I ir III vietas.  

Mokykloje-darželyje tobulindami ugdymą, sėkmingai naudojame Mąstymo kultūros 

ugdymo mokyklų patirtį – metodą ,,Mąstymo žemėlapiai“ ir darželyje, ir mokykloje. Nuo rugsėjo 1 

d. ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse gr. pradėtas diegti elektroninis dienynas „Mūsų darželis“.  

Dauguma mokinių aktyviai dalyvavo tradiciniuose mokyklos-darželio renginiuose: 

valstybinių švenčių, Mokytojų dienos paminėjimuose, Žemės dienos, Birželio pirmosios šventėje, 

sporto dienoje, Kaziuko mugėje ir kt. Šių renginių metu buvo ugdomos  mokinių vertybinės 

nuostatos, bendradarbiavimo įgūdžiai. Siekiant geriau visuomenę supažindinti su mokyklos-darželio 

veikla, pasiekimais, tradicijomis, vyko aktyvi įstaigos veiklos sklaida internetinėje erdvėje, 

laikraštyje  „Apie tave ir tau“ ir rajoninėje bei respublikinėje spaudoje.   

Pagalbos teikimas. Mokyklos-darželio pedagogai teikė pedagoginę, specialiąją (logopedo), 

socialinę pagalbą ugdytiniams, bendradarbiavo su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – 

KŠPT), aktyviai veikė Vaiko gerovės komisija. Siekiant išsiaiškinti socialinę įstaigos situaciją, 

sudarytas mokyklos-darželio socialinis pasas. Per 2015 m., 17 mokinių gavo nemokamą maitinimą, 

32 ugdytiniai gavo 50 % maitinimo lengvatą. 

Švietimo (logopedo) pagalba per 2015 m. buvo teikta 66 mokyklos-darželio ugdytiniams. Iš 

jų 12 buvo 2–4 klasės mokiniai, 31 ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. 2015 m. 

laikotarpiu mokykloje-darželyje specialioji pedagoginė (logopedo) pagalba buvo teikta 2 

mokiniams, kuriems ŠPT rekomendacijomis buvo pritaikytos lietuvių ir matematikos bendrosios 

programos bei 1 – individualizuotos bendrosios programos. Nuo balandžio mėn. Kėdainių ŠPT 

atlikus SUP vertinimą pagal pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą ugdėsi 1 ugdytinis bei 

pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą – 1 ugdytinis. Abiems minėtiems ugdytiniams 

teikiama reguliari specialioji pedagoginė (logopedo) pagalba. Per šiuos metus sutrikimai pašalinti 

15 ugdytinių, t. y. 27 %. Švietimo pagalbos gavėjų sąraše 2015 m. gruodžio 31 d. yra 40 švietimo 

pagalbos gavėjų.  

 Neformalusis švietimas. Neformaliajame švietime dalyvavo (iki rugsėjo 1 d.) 50 (94%) 2–4 

klasių mokinių. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus ir įstaigos galimybes, 2015 m. (iki rugsėjo 1 

d.) įstaigoje veikė kapela „Kukutis“, „Šiuolaikinio šokio“ studija, „Molinukas“ ir „Karpinių“ 

būreliai. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. veikė kapela „Kukutis“, „Šiuolaikinio šokio“ studija, būrelis 

„Molinukas“. Juos lankė 29 (82%) 3–4 kl. mokiniai. 

 Mokykloje-darželyje pagal tėvų prašymus nuo rugsėjo mėn. su priešmokyklinės grupės 

ugdytiniais dirbo Kėdainių dailės ir Kėdainių kalbų mokyklos mokytojai. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikams papildomai vyksta: dailės užsiėmimai, kuriuos vedė Kėdainių dailės mokyklos mokytoja, 

šokio užsiėmimai, kuriuos vedė šokių būrelių vadovės.  

Mokyklos-darželio ugdytiniai dalyvavo neformaliojo ugdymo įstaigų veikloje: 8 mokiniai 

lankė muzikos mokyklą, 8 – sporto mokyklą, 3 – dailės mokyklą, 1 – kalbų mokyklą.  
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 3. Žmogiškųjų išteklių valdymas.  

 Darbuotojų funkcijos. Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos yra reglamentuotos 

mokyklos-darželio nuostatuose, vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėse, direktoriaus parengtuose 

pareigybės aprašymuose bei parengtose ir patvirtintose tvarkose. Darbuotojų darbo funkcijos 

paskirstytos optimaliai savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Personalo darbuotojai atitinka jiems 

keliamus kvalifikacinius reikalavimus, dirba pastovūs darbuotojai, kaita nėra didelė. Pedagogai ir 

personalas yra išklausę būtinus jiems kursus, instruktažus, pasitikrinę sveikatą. 

2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 45 darbuotojai (4 – antraeilėse pareigose), 21 

pedagogas. Iš viso patvirtinta 40,65 etatų.  

Kvalifikacijos tobulinimas. Visi pedagogai (21) – dalyko specialistai, įgiję magistro (3), 

aukštąjį (8) ir aukštesnįjį (10) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją. Iš 21 pedagoginių darbuotojų 

įstaigoje dirba 2 mokytojai metodininkai, 3 – vyresnieji mokytojai, 1 – mokytojas, 1 – vyresnioji 

logopedė, 9 – vyresniosios auklėtojos, 3 – prilyginta auklėtojo kategorija. Pedagogų amžiaus 

vidurkis – 48 m., darbo stažo vidurkis – 23 m. Kiekvienas pedagogas per 2015 m. kvalifikaciją 

tobulino vidutiniškai 7,9 dienas, t. y. visi pedagogai 167,5 dienas per metus. Mokyklos-darželio 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo organizuojami iš projektų lėšų, mokinio krepšelio lėšų. 

Direktorė kvalifikaciją tobulino 19 dienų, yra Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų 

asociacijos pirmininkė. Atstovaudama ikimokyklinių įstaigų vadovų interesus, dalyvavo įvairių 

darbo grupių veikloje Kėdainių rajono savivaldybėje.  

Veiklos vertinimas. 2015 m. veiklą vertino: du kartus Kauno visuomenės sveikatos centro 

Kėdainių skyrius dėl „Higienos normų ir bendrųjų sveikatos reikalavimų laikymosi“ – nurodyti 

trūkumai pašalinti, Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dėl „Atitikties higienos, 

laikymosi sąlygų, saugos, ženklinimo, personalo higienos, gamybos, kokybės, savikontrolės, 

atsekamumo, technologijų reikalavimams vertinimo“ – nurodyti trūkumai pašalinti, Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, dėl mokyklos-darželio vadovo atestacijos, 

direktoriaus vadybinės veiklos įvertinimo – suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.  

Mokykloje-darželyje kiekvienais metais atliekamas veiklos įsivertinimas pagal ŠMM 

patvirtintą metodiką. Numatoma veikla ugdymo kokybei gerinti.  

Darbo aplinka. Mokykloje-darželyje intelektinių, materialinių, finansinių resursų poreikis ir 

panaudojimo efektyvumas nuolat tiriamas. Atnaujinama mokyklos-darželio aplinka, kabinetai, 

mokymo priemonės, kompiuteriai, programinė įranga. Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais, 

internetine prieiga, yra tris multimedijos, viena – interaktyvioji lenta. Ugdymo(si) procese naudojami 

12 kompiuterių, 9 kompiuterizuotos administracijos ir specialistų darbo vietos. Visa tai leidžia 

efektyvinti ugdymo procesą. Gera materialinė bazė. Mokytojai aprūpinti dalykine, metodine 

literatūra. Yra sporto aikštelė (išklota dirbtinės žolės danga), keturi dideli lauko žaidimų 

kompleksai, naujai rekonstruota sporto bei atnaujinta muzikos salės. Ikimokyklinės ir 

priešmokyklinė grupės atnaujintos baldais, inventoriumi, šviesos stalais, įvairiomis ugdymo 

priemonėmis ir žaidimais. Vidinės ir išorinės mokyklos-darželio patalpos yra tvarkingos, tikslingai 

naudojamos. Veikia mokyklos-darželio valgykla, maistas gaminamas įstaigos virtuvėje. Lauko 

teritorijoje pastatytas naujas spalvingas žaidimų namelis (pavėsinė), nupirkti ir pastatyti du nauji 

sporto ir žaidimų kompleksai ikimokyklinio amžiaus vaikams. Pertvarkyta dalis žaliųjų zonų ir 

gėlynų: pasodinta tujų gyvatvorė apjuosianti visą mokyklos-darželio teritoriją šalia senos tvoros. 

Nupirkti 2 nauji kompiuteriai, 1 multimedija, 1 naujas spalvotas lazerinis spausdinimo aparatas, 

nauja elektrinė mėsmalė, įsigyta krosnelė keramikos darbams.  

4. Finansų išteklių valdymas.  
Mokykla-darželis išlaikomas iš savivaldybės skiriamų lėšų savarankiškoms funkcijoms 

atlikti, mokinio krepšelio, specialiųjų, tikslinių programų ir paramos lėšų.  

Biudžetas. Įstaigai skirta 210 428 Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti. 2015 metus 

mokykla-darželis baigė be įsiskolinimų. 

Turto administravimas. Mokykloje-darželyje formuojama finansinė ūkinė politika. Už 

materialinių resursų saugumą ir tiekimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

reikalams, taip pat kiekvieno kabineto vadovas. Yra sudaryta turto inventorizavimo, turto nurašymo 
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komisijos. Turto inventorizavimas atliktas 2015 m. spalio mėnesį. Pirkimus organizuoja Viešųjų 

pirkimų organizavimo komisija.   

Ilgalaikis turtas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 316 856 Eur, jo likutinė vertė – 141 294 Eur. 

Per metus ilgalaikio turto įsigyta už 8 877 Eur. Trumpalaikio turto yra už 98 363 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšos. Mokinio krepšelio lėšų pakanka veiksmingam ugdymui 

organizuoti. 2015 m. skirta 162 780 Eur asignavimų.  

Parama. 2015 m. gauta paramos pajamų ir turto už 2 945 Eur (tame tarpe 2 % nuo gyventojų 

pajamų mokesčio – 2 684 Eur). Paramos išlaidos yra derinamos su mokyklos-darželio taryba, tėvų 

komitetu. Patalpų nuoma. Už patalpų nuomą gauta 628 Eur, kurie naudojami įstaigos gerbūviui 

gerinti. 

5. Mokyklos-darželio partnerystės ir bendravimo valdymas. 

Socialiniai partneriai. Mokykla-darželis turi pasirašiusi 24 dvišales bendradarbiavimo 

sutartis su įvairiomis Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, visuomeninėmis 

organizacijomis. Nuolatiniai mūsų partneriai – Kėdainių r. mokyklos-darželiai, lopšeliai-darželiai, 

Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. Pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su visomis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo „Puriena“ įstaigomis.  

Tarptautinės programos. Vykdome tęstines ES programas: „Pienas vaikams“, „Vaisių 

vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“.  

Priešmokyklinio „Žvirbliukų“ ugdymo grupės vaikai ir 4 klasės mokiniai dalyvavo 

tarptautiniame projekte ,,Say Hello to the World“ („Pasakyk labas pasauliui“, Erasmus + projektas), 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kroatija ir Slovėnija; 4 klasės mokiniai vykdė eTwinning 

programos projektą „Waiting for Christmas“ (,,Kalėdų laukimas“); ikimokyklinio ugdymo grupė 

„Nykštukai“ ir priešmokyklinio ugdymo grupė „Ąžuoliukai“ dalyvavo tarptautiniame projekte 

„Kubuš gamtos mylėtojų klubas“. Mokyklos-darželio bendruomenė dalyvauja Lietuvos žaliųjų 

judėjimo (LŽI) tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje (GMP).  

 6. Mokyklos-darželio problemos ir jų sprendimas. 

 Problemos. Mokyklai-darželiui yra būtina renovacija. Labai bloga įstaigos pastato padėtis: 

sienos įskilusios, „nusėdusios“ į rūsį, dėl nesandarių senų langų, netenkama daug šilumos energijos, 

būtinas įstaigos vidaus ir išorės remontas, išorinių sienų, t. y. pastato fasado ir stogo apšiltinimas, 

kapitalinis mokyklos-darželio laiptinių remontas, reikalinga atnaujinti šilumos punktą, vamzdynus, 

ventiliacijos sistemą, elektros ūkį ir kt. Reikia pakeisti / atnaujinti įstaigos surūdijusią tvorą, ji yra 

nesaugi, per žema. Reikalingos lėšos ugdymo patalpų remontui, kiemo dangos remontui.  

 Mažėjant mokinių skaičiui klasėse, mažėja mokinio krepšelis (tėvai išsiveža vaikus į 

užsienį).  

 Sprendimas. Pasirengti mokyklos-darželio 2016 metų taupumo programą, ieškoti galimų 

vidinių ir išorinių resursų.  

 Nedidelius remontus ir materialinės bazės atnaujinimą atlikti 2 % paramos lėšomis, tačiau 

tokių darbų, kaip pastatų sienų apšiltinimas, laiptinių ir šaligatvių remontas ir kt., savo lėšomis 

atlikti negalime, tai priklauso nuo Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų.  

Pasiūlymai. Nemažinti savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų. Papildomai skirti 

lėšų ugdymo patalpų atnaujinimui, renovuoti mokyklos-darželio pastatą, lauko teritorijoje esančias 

asfalto dangas, takus.   

 

 

 

Direktorė                                         Birutė Naruševičienė  

 


