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1. Bendra informacija apie lopšelį-darželį. 

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

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

Juridinių asmenų registre 291018490, įsteigtas 1974 m.  

Veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas. 

Direktorė Birutė Naruševičienė, pedagoginis darbo stažas – 28 m., vadybinis – 20 m., įgyta 

II vadybos kvalifikacinė kategorija, viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.  

Lopšelio-darželio istorija: 1974 m. įkurtas lopšelis-darželis Nr. 8, kuriam Kėdainių rajono 

valdytojo 1991 m. rugsėjo 19 d. potvarkiu Nr. 277 p suteiktas „Purienos“ vardas, Kėdainių rajono 

valdytojo 1993 m. kovo 10 d. potvarkiu Nr. 65 p, reorganizuotas į mokyklą-darželį ,,Puriena“. 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-60, reorganizuotas į 

Kėdainių lopšelį-darželį „Puriena“. 

2. Lopšelio-darželio veiklos rezultatai.  

Metinio veiklos plano įgyvendinimas. Iki 2017 m. gegužės 31 d. ugdymas buvo vykdomas 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas į jas integruojant etnokultūros, 

sveikatingumo ir gamtosaugos programas. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., pertvarkius mokyklos-darželio 

„Puriena“ vidaus struktūrą, buvo nutrauktas pradinio ugdymo programos vykdymas, įstaigai tapus 

lopšeliu-darželiu, ugdymas vykdomas pagal atnaujintą lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio 

ugdymo programą ir bendrąją  priešmokyklinio ugdymo programą. 

Vadovaujantis patvirtintu mokyklos-darželio 2013–2017 metų strateginiu planu, parengtas 

mokyklos-darželio 2017 m. veiklos planas. Mokyklos-darželio prioritetai 2017 m.: mokyklos-

darželio sąlygų / aplinkos, užtikrinančių kokybišką ikimokyklinį / priešmokyklinį ir pradinį vaikų 

ugdymą, gerinimas; besimokančios organizacijos kūrimas, valdymo kokybės ir personalo politikos 

tobulinimas, mokyklos-darželio veiklos kokybės vertinimo / įsivertinimo efektyvinimas. 

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“. 

Lopšelyje-darželyje sudarytos tinkamos sąlygos asmenybės ir socialinės raidos pažangai, 

mažųjų vaikų saviraiškos poreikiams tenkinti. Įstaigoje aktyviai ir kryptingai veikė Etnokultūros 

komanda, Sveikatingumo grupė ir Gamtosauginis komitetas. Ugdytiniai dalyvavo įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose, akcijose, tradiciniuose renginiuose: valstybinių švenčių minėjimuose, 

Žemės, Šeimos, Mokytojų dienos, Birželio pirmosios šventėse ir kt. Šių renginių metu buvo 

ugdomos vaikų vertybinės nuostatos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Siekiant visuomenę 

geriau supažindinti su lopšelio-darželio veikla, pasiekimais ir tradicijomis, vyko aktyvi įstaigos 

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

spaudoje. Visi bendruomenės nariai (tėvai, ugdytiniai, pedagogai) įtraukti į įstaigos veiklos 

planavimo procedūras, projektų kūrimą ir įgyvendinimą, renginių organizavimą. Aktyvi „Tėvų 

universiteto“ veikla.  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė kartu su Kauno visuomenės sveikatos centro 

Kėdainių filialo darbuotojais organizavo klasių / grupių valandėles, pokalbius, organizavo 

susitikimus su specialistais sveikatos ugdymo klausimais.  

Lopšelio-darželio 2017 m. veiklos planas įgyvendintas. Metinio veiklos plano įgyvendinimo 

sėkmingumo analizė buvo pateikta mokytojų tarybos ir lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose, 

kuriuose jai pritarta. 

Pasiekimai. Dailaus rašto konkurse ,,Rašom 2017“ ketvirtos klasės mokinys užėmė I vietą. 

Kėdainių rajono konkurse „Matematikos olimpiada“ 4 klasės mokinys užėmė II vietą. 
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Ikimokyklinio ugdymo „Boružiukų“ grupės ugdytinė tapo respublikinio piešinių konkurso „Iš 

močiutės skrynios“ II vietos laimėtoja. Šalies mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ ikimokyklinių / priešmokyklinių grupių vaikų tarpe,  

lopšelio-darželio komanda Kėdainių rajone laimėjo garbingą II  vietą. Buvo suorganizuota Baltijos 

šalių tarptautinė konferencija „Aplinkosauginis ugdymas – naujos mintys, patirtys ir perspektyvos“ 

(Lietuva, Latvija, Estija). Už aktyvią gamtosauginę veiklą GMP tarybos sprendimu 2017 m. 

balandžio 21 d. antrą kartą iš eilės įstaiga apdovanota Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo 

fondo sertifikatu. 2017 m. balandžio 28 d. mokykla-darželis pripažintas Sveikatą stiprinančia 

mokykla. Gruodžio mėnesį lopšelis-darželis „Puriena“ pripažintas gražiausiai pasipuošusiu pastatu 

biudžetinių įstaigų kategorijoje 2017 m.  

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

psichologo), socialinę pagalbą ugdytiniams, bendradarbiavo su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba 

(toliau – KŠPT), kryptingai organizuota Vaiko gerovės komisijos (VGK) veikla. Siekiant 

išsiaiškinti socialinę įstaigos situaciją, sudaryti mokyklos-darželio ir lopšelio-darželio socialiniai 

pasai. Per 2017 m. 12 ugdytinių gavo nemokamą maitinimą, 31 ugdytinis gavo 50 % maitinimo 

lengvatą.  

Švietimo (logopedo) korekcinė pagalba per 2017 m. buvo teikta septyniasdešimt vienam 

ugdytiniui. Iš jų: keturiems 4 klasės mokiniams, trisdešimt penkiems (mokyklos-darželio) bei 

trisdešimt dviems (lopšelio-darželio) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams. 2017 

m. reguliari specialioji pedagoginė (logopedo) pagalba buvo teikta dviems (mokyklos-darželio) ir 

trims (lopšelio-darželio) priešmokyklinio amžiaus vaikams. Per šiuos metus kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimai pašalinti aštuoniolikai ugdytinių. Švietimo pagalbos gavėjų sąraše 2017 m. gruodžio 31 

d. yra trisdešimt vaikų. 

VGK nariai inicijavo ir organizavo Pasaulinės psichikos sveikatos, Tarptautinės tolerancijos 

dienų, akcijų: „Savaitė be patyčių“, ,,Tolerancijos mozaika“ paminėjimus. Vykdytos prevencinės 

programos „Zipio draugai“, „Kimochi“. VGK nariai teikė konsultacijas, koordinavo, inicijavo vaikų 

ir jų šeimų socialinių, pedagoginių problemų sprendimą.  

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje pagal poreikį pradėta  teikti psichologo pagalba 

Neformalusis švietimas. Per 2017 m. įstaigoje pagal tėvų prašymus su priešmokyklinės 

grupės ugdytiniais dirbo Kėdainių kalbų mokyklos mokytoja. Ikimokyklinio amžiaus vaikams 

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

užsiėmimai, kuriuos vedė šokių būrelių vadovės, krepšinio treniruotės, kurias vedė VŠĮ 

„Aukštaitijos krepšinio mokyklos“ treneris. Iki 2017 m. birželio mėn. vyko gitaros ir vokalo 

užsiėmimai, kuriuos vedė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytoja. 2017 m. 

gruodžio 31 d. neformaliajame švietime dalyvavo 148 (78 proc.) lopšelio-darželio vaikų. 

Lopšelio-darželio 7 ugdytiniai lankė Kėdainių miesto muzikos mokyklą.  

3. Žmogiškųjų išteklių valdymas.  

Darbuotojų funkcijos. Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos yra reglamentuotos lopšelio-

darželio nuostatuose, 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. 

Lopšelyje-darželyje aktyviai veikė šios savivaldos institucijos: mokyklos-darželio taryba 

(nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. – lopšelio-darželio taryba), mokytojų taryba, tėvų komitetas. Nuo 2017 

m. gruodžio mėnesio įkurta Darbo taryba. Kaip įstaigos vadovė, aktyviai dalyvauju šių savivaldos 

institucijų veikloje.  

2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis bendras ugdytinių skaičius buvo 190. Suformuotos dvi 

priešmokyklinio ir aštuonios ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės.   

2017 m. gruodžio 31 d. dirbo 46 darbuotojai (3 – antraeilėse pareigose), 21 pedagogas. 

Pedagogų amžiaus vidurkis – 48,7 metai. Iš viso patvirtinta 41,90 etatų.  



 

 

Kvalifikacijos tobulinimas. Lopšelis-darželis apsirūpinęs intelektualiniais resursais. Visi, t. 

y. 21 pedagogas – dalyko specialistai, įgiję aukštąjį (10) ir aukštesnįjį (11) išsilavinimą. Per 2017 

m. visi pedagogai kvalifikaciją tobulino 898 akad. val., t. y. kiekvienas vidutiniškai 42,8 akad. val. 

Įstaigos kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo organizuojami iš projektų ir mokinio krepšelio 

lėšų.  

Lopšelio-darželio darbuotojams sudarytos galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. 2017 m. aukštesnei kvalifikacinei kategorijai atestavosi dvi 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: viena – vyr. auklėtojo ir viena auklėtojo metodininko  

kategorijai.  

Direktoriaus veiklos sritys nustatytos lopšelio-darželio nuostatuose ir pareigybės aprašyme. 

2017 m. kvalifikaciją tobulinau 50 akad. val., tai sudarė 8 dienas. Esu mokytojų tarybos, mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos pirmininkė. Komisijų narius supažindinu su 

švietimo naujovėmis, naujausiais dokumentais, turinčiais įtakos efektyviai lopšelio-darželio veiklai, 

sprendžiu ugdymo proceso tobulinimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, lėšų panaudojimo ir kt. 

klausimus, analizuoju ugdymo planavimo kokybę. Esu Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų 

vadovų asociacijos pirmininkė. Atstovaudama ikimokyklinių įstaigų vadovų interesus, dalyvavau 

įvairių darbo grupių veikloje Kėdainių rajono savivaldybėje.  

Veiklos vertinimas. 2017 m. veiklą vertino: Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba „Viešojo maitinimo įmonės patikrinimas“ – trūkumų nerasta, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracija atliko įstaigos kompleksinį (planinį) civilinės saugos būklės patikrinimą – trūkumų 

nerasta.  

Lopšelyje-darželyje kiekvienais metais atliekamas veiklos įsivertinimas pagal ŠMM 

patvirtintą metodiką. Numatoma veikla ugdymo kokybei gerinti. 2017 m. vyko 1 srities (Mokyklos 

kultūra) ir 4 srities (Mokyklos valdymas) giluminė analizė. Išorinio vertinimo nebuvo.  

Darbo aplinka. Kėdainių lopšelyje-darželyje nuolat atnaujinama aplinka, grupės, kabinetai. 

Nuolatinis mokymo priemonių, kompiuterių, programinės įrangos atnaujinimas leidžia efektyvinti 

ugdymo procesą. Intelektinių, materialinių, finansinių resursų poreikis ir panaudojimo efektyvumas 

nuolat tiriamas. 2014 m. atliktas profesinės rizikos vertinimas. 2017 m. lopšelis-darželis naujai gavo 

leidimą – higienos pasą. Visi kabinetai, grupės yra aprūpinti kompiuteriais, internetine prieiga 

(penkios multimedijos, keturi planšetiniai kompiuteriai, viena interaktyvioji lenta). Ugdymo(si) 

procese naudojami 13 kompiuterių, kompiuterizuotos 9 administracijos ir specialistų darbo vietos. 

Visa tai leidžia efektyvinti ugdymo procesą. Mokytojai – auklėtojai aprūpinti dalykine, metodine 

literatūra. Atnaujintos priemonės ugdytinių lavinimui ir edukacijai. Lauko sporto aikštelė išklota 

dirbtinės žolės danga, darželio teritorijoje yra penki dideli lauko žaidimų kompleksai. Venas iš jų –  

visiškai naujas. Puikiai įrengta muzikos salė. Šalia sporto salės naujai įrengtas poilsio ir 

relaksavimo kambarys. Nuo 2017-09-01 įrengtas  specialistų (logopedo, psichologo) kabinetas, 

nupirkti baldai ir visos reikalingos priemonės darbui. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės 

atnaujintos baldais, padaryti kosmetiniai remontai, vienoje iš grupių padarytas kapitalinis remontas, 

nupirkti nauji baldai, įrengta virtuvėlė. Veikia lopšelio-darželio valgykla, maistas gaminamas 

įstaigos virtuvėje, kuriai nupirkta nauja daržovių pjaustyklė ir planetarinė maišyklė, suremontuota 

konvekcinė krosnis. Veikia ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėms skirta, puikiai 

įrengta „Dailės studija“. Lauko teritorijoje yra spalvingi žaidimų nameliai (pavėsinės), atnaujintos 

esamos smėlio dėžės ir įsigyta viena nauja smėlio dėžė. Šaligatviai, laiptų aikštelės prie įėjimų į 

pastatą išklotos trinkelėmis, sudėti nauji turėklai, kas pagerina vaikų saugų patekimą į lopšelį-

darželį, sumontuoti modernūs ir saugūs nauji stogeliai prie kiekvieno įėjimo į pastatą. Veikia 

edukacinė erdvė vaikams „Eko daržas“ ir saugaus elgesio gatvėje mokymo zona. Vidinės ir išorinės 

lopšelio-darželio patalpos yra tvarkingos, tikslingai naudojamos. Lopšelio-darželio pastate įrengta 

saugos ir priešgaisrinė signalizacijos, lauko teritorija apsodinta tujomis, aptverta paaukštinta tvora, 

saugoma vaizdo stebėjimo sistema, kas užtikrina vaikų ir dirbančio kolektyvo saugumą. 

 4. Finansų išteklių valdymas. 



 

 

 Biudžetas. Lopšelis-darželis išlaikomas iš savivaldybės skiriamų lėšų savarankiškoms 

funkcijoms atlikti, mokinio krepšelio, specialiųjų, tikslinių programų ir paramos lėšų. Įstaigai skirta 

263 800 Eur. savarankiškoms funkcijoms vykdyti. 2017 m. įstaiga baigė su 200 Eur įsiskolinimu. 

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

materialinių resursų saugumą ir tiekimą atsakingas ūkvedys, taip pat kiekvieno kabineto vadovas. 

Yra sudaryta turto inventorizavimo, turto nurašymo komisijos. Turto inventorizavimas atliktas 2017 

m. spalio mėnesį. Pirkimus organizuoja Viešųjų pirkimų organizavimo komisija.   

Ilgalaikis turtas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 342 596 Eur, jo likutinė vertė – 153 095 Eur. 

Per metus ilgalaikio turto įsigyta už 25 263 Eur. Trumpalaikio turto yra už 138 371 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšos. Mokinio krepšelio lėšų pakanka veiksmingam ugdymui 

organizuoti. 2017 m. skirta 170 400 Eur asignavimų.  

Parama. 2017 m. gauta paramos pajamų ir turto už 2 441 Eur (tame tarpe 2 % nuo gyventojų 

pajamų mokesčio – 2 132 Eur). Paramos lėšų panaudojimas yra derinamas su lopšelio-darželio 

taryba, tėvų komitetu. Nuomojamos patalpos, už jų nuomą gauta 1 295 Eur, kurie naudojami 

įstaigos gerbuviui gerinti. 

5. Lopšelio-darželio partnerystės ir bendravimo valdymas. 

Socialiniai partneriai. Lopšelis-darželis, bendradarbiaudamas įvairiomis formomis, yra 

pasirašęs sutartis su Kėdainių r. 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“.  

Priešmokyklinių „Žvirbliukų“ ir „Zuikučių“ ugdymo grupės vaikai dalyvavo tarptautiniame 

projekte ,,Say Hello to the World“ („Pasakyk labas pasauliui“, Slovėnija, Gambija); SUP ugdytiniai 

dalyvavo eTwinning programos projekte „In fingers execise rhythm“ („Pirštų mankštos ritmu“); 

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

projekte „Kubuš gamtos mylėtojų klubas“; lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja: Lietuvos 

žaliųjų judėjimo (LŽI) tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje (GMP); Nordplus Junior 

2016 „Baltijos šalių ekologijos ir sveikos gyvensenos ratas“ (Lietuva, Latvija, Estija) projektas 

sėkmingai užbaigtas bei Nordplus Junior  2017 „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(-si)“ 

(Lietuva, Suomija, Švedija, Islandija) vykdomas. Lopšelis-darželis yra šių projektų koordinatorius. 

Formuojant lopšelio-darželio įvaizdį, toliau plėtoti viešieji ryšiai su rajono įstaigomis ir 

žiniasklaida. 

6. Lopšelio-darželio problemos ir jų sprendimas. 

Problemos. Lopšeliui-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. 

Reikalingos lėšos kiemo dangos bei takų remontui.  

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 lopšelio-darželio pastatą, sutvarkyti lauko 

teritorijoje esančias asfalto dangas, takus.  

 

____________________________________ 


