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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 – 27 m., vadybinis – 19 m., įgyta II 

vadybos kvalifikacinė kategorija, įgytas viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.  

2. Mokyklos-darželio veiklos rezultatai.  

Metinio veiklos plano įgyvendinimas. Bendras ugdytinių skaičius 2016 m. gruodžio 31 d. 

buvo 186. Suformuota: ketvirta klasė, viena priešmokyklinio, viena mišri priešmokyklinio ir 

septynios ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės.   

Ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas į 

jas integruojant etnokultūros, sveikatingumo ir gamtosaugos programas.     

Parengtas mokyklos-darželio 2016 metų veiklos planas, vadovaujantis patvirtintu mokyklos-

darželio 2013–2017 metų strateginiu planu. Mokyklos-darželio prioritetai 2016 m.: teikti kokybišką 

ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, plėtoti 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. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai 

vertinami naudojantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. 

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

priemonėmis ir informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Siekiant visuomenę geriau 

supažindinti su mokyklos-darželio veikla, pasiekimais ir tradicijomis, vyko aktyvi įstaigos veiklos 

sklaida internetinėje erdvėje, laikraštyje  „Apie tave ir tau“ ir rajoninėje bei respublikinėje spaudoje.    

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

mokytojų taryba. Įstaigoje aktyvi tėvų komiteto, klasių / grupių tėvų komitetų bei „Tėvų 

universiteto“ veiklos. Visi bendruomenės nariai įtraukti į įstaigos veiklos planavimo procedūras, 

projektų kūrimą ir įgyvendinimą, renginių organizavimą.  

Ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose: 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 2016“, ,,Mes rūšiuojam“, ,,Kamštelių vajus 2016“. Dalyvauta 

tarptautiniame projekte ,,Kubuš meškučio gamtos mylėtojų klubas“, interaktyviame 

respublikiniame projekte „Kaip surasti Lietuvą 2016“ ir kt. Parengti ir įgyvendinti projektai: 

respublikinis projektas ,,Žaidimai moko“, rajoninis kūrybinis projektas „Kalba ir aš“, projektas 

„Žaidžiame teatrą“,  etnokultūros projektai ,,Knygos lapuose atgyja pasakėlės“, ,,Kalėdiniai 

skaitiniai“, vasaros užimtumo projektas pradinių klasių mokiniams ,,Vasara ,,Purienoje“, finansuoti 

projektai „Esu sveikas, kai esu judrus, bet saugus „Purienoje“, „Draugiška gamtai šeima“. 2016 m. 

mokyklos-darželio „Puriena“ bendruomenė įtraukta į gamtosauginių mokyklų programą (GMP). 
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Dalyvavome VšĮ „Rūpi“ projekte „Nešiukšlink“, penktus metus iš eilės - ULAC organizuojamame 

konkurse „Švarių rankų šokis 16“, prevencinėse programose „Obuolio draugai“ ir „Zipio draugai“. 

Organizavome rajoninę kapelų šventę ,,Raiba paukštele, pačiulbėk“, mąstymo žemėlapių parodą 

KŠPT „Etninės kultūros ugdymas Kėdainių mokykloje-darželyje „Puriena“, seminarus įstaigos 

bendruomenei: ,,Kas tai ekoturizmas“, ,,Biuro joga“, ,,Savivertės ir pasitikėjimo ugdymas 

darželyje“, ,,Emocijų kontrolės įgūdžių lavinimas naudojant smėlio terapijos metodus“. Dauguma 

ugdytinių 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, bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžiai.  

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 2016 m. veiklos planas įgyvendintas. Metinio veiklos plano 

įgyvendinimo analizė buvo pateikta mokytojų tarybos, įstaigos tarybos posėdžiuose, kuriuose jai 

pritarta. 

Pasiekimai. 2016 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, dalyvauta II etape. Dailaus rašto konkurse 

,,Rašom 2016“ trečios klasės mokinys užėmė II vietą. Kėdainių rajono 2–4 klasių mokinių diktanto 

konkurse 3 klasės mokinys užėmė I vietą. Priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės ugdytinė tapo 

II vietos laimėtoja respublikiniame piešinių konkurse „Būk matomas“. Ikimokyklinio ugdymo 

grupės ugdytinė tapo respublikinio piešinių konkurso „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“ I vietos 

laimėtoja. Už aktyvią gamtosauginę veiklą įstaiga GMP tarybos sprendimu 2016-04-21 apdovanota 

Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. Taip pat, praėjus atranką VŠĮ „Rūpi“ 

projekte, įstaigai įteiktas ženklas „Nešiukšlink“. 

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 2016 m. 8 ugdytiniai gavo nemokamą maitinimą, 

27 ugdytiniai gavo 50 % maitinimo lengvatą. 

Švietimo (logopedo) korekcinė pagalba per 2016 m. buvo suteikta 63 mokyklos-darželio 

ugdytiniams. 2016 m. mokykloje-darželyje specialioji pedagoginė (logopedo) pagalba buvo teikta 

vienam 4 klasės mokiniui, ugdomam pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą ir dviems 

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams. Vienas iš jų ugdomas pagal pritaikytą priešmokyklinio 

ugdymo programą. Minėtiems ugdytiniams reguliari specialioji pedagoginė (logopedo) pagalba 

teikta atsižvelgiant į ŠPT rekomendacijas. Per šiuos metus kalbėjimo ir kalbos sutrikimai įveikti 

aštuoniolikai ugdytinių, t. y. 28,5 %. Švietimo pagalbos gavėjų sąraše 2016 m. gruodžio 31 d. yra 

keturiasdešimt mokinių. 

Neformalusis švietimas. Neformaliajame švietime dalyvavo 22 (61%) 3–4 klasių mokiniai. 

Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus ir įstaigos galimybes, iki 2016 m. birželio 1 d. įstaigoje veikė 

kapela „Kukutis“, „Šiuolaikinio šokio“ studija, būrelis „Molinukas“.  

Mokykloje-darželyje pagal tėvų prašymus nuo 2016 m. rugsėjo mėn. su priešmokyklinės 

grupės ugdytiniais dirbo Kėdainių kalbų mokyklos mokytojai. Ikimokyklinio amžiaus vaikams 

papildomai vyko dailės užsiėmimai, kuriuos vedė Kėdainių dailės mokyklos mokytoja, šokio 

užsiėmimai, kuriuos vedė šokių būrelių vadovės, gitaros ir vokalo užsiėmimai, kuriuos vedė 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytoja. Nuo lapkričio mėn. ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai lanko krepšinio treniruotės, kurias veda VŠĮ „Aukštaitijos 

krepšinio mokykla“ treneris. 

Mokyklos-darželio ugdytiniai dalyvavo Kėdainių miesto neformaliojo ugdymo įstaigų 

veikloje: 5 mokiniai lankė muzikos mokyklą, 4 – sporto mokyklą, 1 – kalbų mokyklą.  

3. Žmogiškųjų išteklių valdymas.  
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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. 

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 47 darbuotojai (4 – antraeilėse pareigose), 20 

pedagogų. Iš viso patvirtinta 41,65 etatų. 

Kvalifikacijos tobulinimas. Mokykla-darželis apsirūpinęs intelektualiniais resursais. Visi 20 

pedagogų – dalyko specialistai, įgiję magistro (3), aukštąjį (7) ir aukštesnįjį (10) išsilavinimą, 

pedagogo kvalifikaciją. Kiekvienas pedagogas per 2016 m. kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 6,4 

dienas, t. y. visi pedagogai 128 dienas per metus. Mokyklos-darželio kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai buvo organizuojami iš projektų ir mokinio krepšelio lėšų. Direktorė kvalifikaciją tobulino 

9 dienas vadybos ir pagalbos mokiniui temomis. Yra Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų 

asociacijos pirmininkė. Atstovaudama ikimokyklinių įstaigų vadovų interesus, dalyvavo įvairių 

darbo grupių veikloje Kėdainių rajono savivaldybėje. Direktorės pavaduotoja ugdymui baigė kursus 

„Mokyklos vadybos pagrindai“. 

Veiklos vertinimas. 2016 m. veiklą vertino: Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba „Maisto tvarkymo subjekto patikrinimas“, Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba „Vaikų maitinimo dokumentacija“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito skyrius „Veiklos vidaus auditas“ – nurodyti trūkumai pašalinti. 

Mokykloje-darželyje kiekvienais metais atliekamas veiklos įsivertinimas pagal ŠMM 

patvirtintą metodiką. Numatoma veikla ugdymo kokybei gerinti. 2016 metais vyko 1 srities 

(Mokyklos kultūra) giluminė analizė. Išorinio vertinimo nebuvo.  

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 keturios multimedijos, viena – interaktyvioji lenta. Ugdymo(si) procese 

naudojami 12 kompiuterių, kompiuterizuotos 8 administracijos ir specialistų darbo vietos. Visa tai 

leidžia efektyvinti ugdymo procesą. Mokytojai aprūpinti dalykine, metodine literatūra. Atnaujintos 

priemonės ugdytinių lavinimui ir edukacijai. Yra sporto aikštelė (išklota dirbtinės žolės danga), 

keturi dideli lauko žaidimų kompleksai. Muzikos salėje atnaujinta salės scena, įsigytos sceninės 

užuolaidos, naujai įsigyta muzikos priemonė – nešiojama muzikinė kolonėlė. Ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės grupės atnaujintos baldais, įrengtos naujos virtuvėlės. Veikia mokyklos-darželio 

valgykla, maistas gaminamas įstaigos virtuvėje, kurioje yra nauja elektrinė daržovių pjaustyklė, 

suremontuota konvekcinė krosnis. Maistas į grupes vežiojamas su maisto vežimėliu. Įrengta nauja 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėms skirta „Dailės studija“, kuri aprūpinta 

naujais baldais, multimedija, projektoriumi. Lauko teritorijoje yra spalvingi žaidimų nameliai 

(pavėsinės), sporto ir žaidimų kompleksai ikimokyklinio amžiaus vaikams. Šaligatviai, laiptų 

aikštelės prie įėjimų į pastatą išklotos trinkelėmis, sudėti nauji turėklai, kas pagerina vaikų saugų 

patekimą į mokyklą-darželį. Padaryta edukacinė erdvė vaikams „Eko daržas“ ir saugaus elgesio 

gatvėje mokymo zona. Vidinės ir išorinės mokyklos-darželio patalpos yra tvarkingos, tikslingai 

naudojamos.  

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 242 300 Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti. 2016 metus 

mokykla-darželis baigė su 600 Eur  įsiskolinimu. 

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 2016 m. spalio mėnesį. Pirkimus organizuoja Viešųjų 

pirkimų organizavimo komisija.   

Ilgalaikis turtas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 316 856 Eur, jo likutinė vertė – 133 755 Eur. 

Per metus ilgalaikio turto neįsigyta. Trumpalaikio turto yra už 116 306 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšos. Mokinio krepšelio lėšų pakanka veiksmingam ugdymui 

organizuoti. 2016 m. skirta 163 000 Eur asignavimų.  

Parama. 2016 m. gauta paramos pajamų ir turto už 2 543 Eur (tam tame tarpe 2 % nuo 

gyventojų pajamų mokesčio –  2 035 Eur). Paramos lėšų panaudojimas yra derinamas su mokyklos-

darželio taryba, tėvų komitetu. Patalpų nuoma. Už patalpų nuomą gauta 1 131 Eur, kurie naudojami 

įstaigos gerbūviui gerinti. 

5. Mokyklos-darželio partnerystės ir bendravimo valdymas. 

Socialiniai partneriai. Mokykla-darželis bendradarbiaudama įvairiomis formomis, yra 

pasirašiusi sutartis su Kėdainių r. mokyklomis-darželiais, lopšeliais-darželiais, pagalbą 

teikiančiomis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, visomis Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo „Puriena“ įstaigomis, Švedijos Aukštojo mokslo Konsulatu (Swedish Council for Higher 

Education (UHR)) - pagrindiniu Nordplus Junior administratoriumi.  

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

vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“.  

Mišrios priešmokyklinio „Žvirbliukų“ ugdymo grupės vaikai dalyvavo tarptautiniame 

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

ugdytiniai dalyvavo eTwinning programos projekte „Folk alive!“ („Tradicijos gyvos“); 

ikimokyklinio ugdymo „Nykštukų“ ir „Boružiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame 

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

žaliųjų judėjimo (LŽI) tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje (GMP) ir yra Nordplus 

Junior 2016 programos projekto „Baltijos šalių ekologijos ir sveikos gyvensenos ratas“ 

koordinatorė. 

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, 

reikalinga atnaujinti šilumos punktą, vamzdynus, ventiliacijos sistemą, elektros ūkį ir kt. Reikia 

pakeisti / atnaujinti įstaigos surūdijusią peržemą tvorą, ji yra nesaugi. Reikalingos lėšos kiemo 

dangos bei takų remontui. Savarankiškoms funkcijoms atlikti lėšų skiriama kiekvienais metais vis 

mažiau ir jų nepakanka pastatų priežiūrai, smulkiam remontui atlikti. Mokykloje-darželyje mažėjant 

grupių skaičiui (nuo rugsėjo 1 d.) stipriai sumažės mokinio krepšelis.  

Sprendimas. Ieškoti galimų vidinių ir išorinių resursų. Nedidelius remontus ir materialinės 

bazės atnaujinimą atlikti 2 % paramos lėšomis, tačiau tokių darbų, kaip pastatų sienų apšiltinimas, 

šaligatvių remontas ir kt., savo lėšomis atlikti negalime, tai priklauso nuo Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimų.  

Pasiūlymai. Renovuoti mokyklos-darželio pastatą, sutvarkyti lauko teritorijoje esančias 

asfalto dangas, takus, pakeisti tvorą. 

 

 

 

Direktorė                                         Birutė Naruševičienė  


