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I. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

Lopšelio-darželio „Rugelis“ (toliau tekste – lopšelis-darželis) veiklos ataskaitoje apžvelgtas 

įstaigos 2014–2016 metų strateginio plano ir 2016 metų metinio veiklos plano įgyvendinimas, 

įstaigos veiklai įtakos turėję išoriniai ir vidiniai veiksniai, vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai, 

artimiausio laikotarpio įstaigos veiklos prioritetinės kryptys.    

Pirmoje ataskaitos dalyje trumpai pristatoma kiekvienos dalies santrauka apie lopšelio-darželio 

vykdytą veiklą, jos pasiekimus, trūkumus, sprendimo būdus. 

Antroje dalyje analizuojama kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai turėjo įtakos lopšelio-darželio 

veiklai. Pažymima, kokiais dokumentais vadovaujamasi planuojant ir organizuojant įstaigos veiklą. 

Pateikiama įstaigos vaikų skaičių 2016 m. pabaigoje atspindinti suvestinė. Įvertinta kaip šalies ūkio  

padariniai, ekonominė situacija ir teisės aktai atsiliepia įstaigą lankančių vaikų tėvams. Pateikta 

statistika apie šeimų socialinę padėtį bei vaikus turinčius sutrikimus. Kokie pasiekti rezultatai ir ką 

dar reikėtų tobulinti. Apžvelgti turimi žmogiškieji ištekliai, pateikta darbuotojų kaitos analizė.  

Trečioje dalyje aptartas veiklos tikslų įgyvendinimas. Nurodoma, kokie strateginiai ir metiniai 

tikslai buvo įgyvendinami. Pateikiama tikslo analizė su 2016 metais planuotu rezultatu, pasiektu 

tikslo įgyvendinimo rezultatu, uždavinių įgyvendinimu pagal uždavinių kriterijus, efekto kriterijus. 

Po kiekvieno tikslo analizės seka jo įgyvendinimo komentaras. Toliau apžvelgiamos lopšelio-

darželio vykdytos programos: Lopšelio-darželio „Rugelis“ ikimokyklinio ugdymo programa, 

taikant Valdorfo pedagogikos elementus ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Nurodomi 

pagrindiniai tikslai, kurių siekiama jas įgyvendinant. Analizuojama kas pavyko, kas padėjo, kas 

trukdė, ką numatoma tobulinti. Taip pat apžvelgiama, kaip lopšeliui-darželiui, esančiam asignavimų 

valdytoju, sekėsi panaudoti Savivaldybės patvirtintus asignavimus. Pateikiama išsami biudžeto ir 

mokinio krepšelio lėšų panaudojimo analizė, įvertinama esama situacija.  

Ketvirtoje ataskaitos dalyje, numatomos įstaigos veiklos prioritetinės kryptys. 

 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 
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Lopšelis-darželis planuodamas 2016 m. veiklą ir ją įgyvendindamas rėmėsi Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos higienos norma HN:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Panevėžio 

miesto tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.1-197 „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir 

(ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2015 m. 

sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8, 2, 12 ir 17 punktų pakeitimo“, 2014–2016 m. lopšelio-darželio 

strateginiu planu, kitais teisės aktais, nutarimais reglamentuojančiais švietimo politiką, lopšelio-

darželio darbą ir valdymą. 

Lopšelyje-darželyje darbas organizuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, 

lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, kitais teisės aktais.  

2016 m. įgyvendinti tikslai ir uždaviniai numatyti lopšelio-darželio 2014–2016 metų 

strateginiame veiklos plane bei iš jo išplaukiančiame 2016 m. lopšelio-darželio veiklos plane. 

Lopšelį-darželį 2016 m. vidutiniškai lankė 129 vaikai. Rugsėjo 1 d. įstaigoje suformuotos 2 

lopšelio (1–2 ir 2–3 metų amžiaus vaikams), 5 darželio (2 grupės 2–6 ir 3 grupės 3–6 metų amžiaus 

vaikams), 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Jose buvo 126 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus mokiniai. 2016–2017 m. m. pradėjo 18 priešmokyklinio amžiaus vaikų.     

 

 

2016 m. tėvų, gaunančių lengvatas už vaikų maitinimąsi įstaigoje, išliko labai artimas 2015 m. 

Metų pabaigoje lopšelį-darželį lankė 31 vaikas gaunantis nuolaidas už maitinimąsi įstaigoje, o 2015 

m. 29 vaikai. Tačiau ženkliai padaugėjo šeimų gaunančių socialines pašalpas. 100 procentų lengvatą 
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už maitinimąsi 2016 metų pabaigoje gavo 13 vaikų, tai sudarė 42 procentus nuo visų lengvatas 

gaunančių vaikų. Iš jų: 12 vaikų tėvai gavo socialines pašalpas (39 proc.), 1 vaikui nustatytas 

neįgalumas (3 proc.). Tuo tarpu 2015 m. iš viso 100 proc. lengvatą gavo 7 vaikai (24 proc.), iš jų 5 

(17 proc.) gaunantys socialines pašalpas. 50 proc. lengvata už maitinimąsi taikoma 18 lopšelio-

darželio vaikų (58 proc.). Iš jų: 14 vaikų iš daugiavaikių šeimų, 4 vaikų vienas iš tėvų mokosi 

dieniniame skyriuje. 2015 m. pabaigoje buvo 22 (76 proc.). Atleistų nuo mokesčio už maitinimąsi 

vaikų skaičius 2016 m. išaugo iki 10 proc. (2015 m. buvo 5 proc.), skaičiuojant nuo bendro įstaigą 

lankančių vaikų skaičiaus.  

Nemokami pietūs pagal paramos mokiniams įstatymą skirti 3 priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

 

Įsigaliojus naujai Lietuvos higienos normos HN:2016 redakcijai ir pasikeitus Vaikų 

priėmimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto 

Panevėžio savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8, 2, 12 ir 17 punktams 

susidarė palankios galimybės įstaigoje formuoti įvairios komplektacijos (pagal amžių) grupes. Nuo 

2016–2017 mokslo metų pradžios atsivėrė platesnės galimybės, tėvų prašymu ugdyti vaikus 

pageidaujamoje grupėje. Lopšelyje-darželyje vaikai nuo 3 iki 6 metų ugdomi mišriose grupėse. Tai 

leidžia tenkinti ne tik tėvų pageidavimus, kad broliai ir seserys, esantys skirtingo amžiaus, būtų 

ugdomi vienoje grupėje, bet ir sudaro galimybę natūraliai užtikrinti vaikų socializacijos procesą, 

ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, socialinius įgūdžius. Vaikai turintys sutrikimų 

integruojami į bendro pobūdžio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Pastebima, kad kasmet daugėja 

vaikų turinčių įvairius sutrikimus, daugiausia turi kalbos ir komunikacijos sutrikimus. 3 vaikai turi 

didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, 2 vaikai vidutinius specialiuosius poreikius, dar dviems 
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vaikams rengiami dokumentai į pedagoginę-psichologinę tarnybą, dėl specialiųjų poreikių 

nustatymo. Vaikams, turinties, specialiųjų poreikių pagalbą teikia logopedas ir spec. pedagogas 

bendradarbiaudamas su grupių pedagogais. 

Antras išorinis veiksnys, padedantis įgyvendinti veiklos plane išsikeltus tikslus, tai 

informacinės ir komunikacinės technologijos. Siekiama, kad šios technologijos taptų prieinamos 

kiekvienam pedagogui ir administracijos personalui, bei kiekvieno darbe taptų efektyvia priemone, 

padedančia užtikrinti kokybišką ir efektyvų darbą. Vadovai ir kiti administracijos darbuotojai yra 

aprūpinti kompiuterine technika, turi prieigą prie interneto. Nešiojamas kompiuteris skirtas 

pedagogams, kuriems jis suteikia galimybę rasti reikiamos informacijos įvairiais pedagoginiais, 

sveikatos stiprinimo, psichologiniais klausimais. 2016 m. techniškai pasenę direktoriaus ir logopedo 

kompiuteriai pakeisti naujais.  Taip pat 2016 m. pabaigoje įsigytas naujas spausdintuvas-

kopijuoklis, kuris leis greičiau ir kokybiškiau užtiktinti sekretoriaus ir kasininko darbą. Senasis 

sekretoriaus spausdintuvas-kopijuoklis naudojamas logopedo darbui. 2017 m. planuojama atnaujinti 

ir didinti informacinių technologijų bazę, prioritetą teikiant grupių aprūpinimui kompiuteriais. 

 Lopšelis-darželis nuolat atnaujina informaciją įstaigos internetinėje svetainėje. Jos tikslas – 

sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie įstaigos ir vaikų veiklą, 

parengtus projektus, kitą aktualią informaciją. Svetainė ir joje talpinama medžiaga yra vienas iš 

žingsnių, norint įgyvendinti glaudesnio pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo uždavinį. Ji suteikia 

galimybę tėvams būnant namuose susipažinti su įstaigoje taikoma ugdymo programą, metodika, 

veiklos dokumentais, finansinėmis ataskaitomis, viešųjų pirkimų ataskaitomis, rasti Savivaldybės 

teisinius dokumentus reglamentuojančius vaikų priėminą į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes, 

mokestį už maitinimąsi ir ugdymąsi ikimokyklinėse įstaigose ir kt. Nuo 2016 m. lopšelis-darželis 
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sėkmingai taiko Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. 

įsakymu Nr. A-678(4.1E) redakcija patvirtinto „Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų 

vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo“ nuostatas. Vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu 

atsirado didesnės galimybės tėvams jiems patogiu būdu teikti prašymus į įstaigą, gauti informaciją 

apie laisvas vietas, matyti vaiko vietą eilėje.  

2016 m. lopšelis-darželis toliau sėkmingai tvarkė mokinių ir pedagogų duomenų bazes. 

Paskirtas duomenų tvarkytojas registruoja naujus ir išvykusius mokinius, pedagogus, teikia 

statistines ataskaitas. Nuolat atnaujinama informacija Panevėžio miesto savivaldybės interneto 

svetainėje apie užimtas ir laisvas vietas įstaigoje.  

Siekti veiklos plane numatytų tikslų ir uždavinių padėjo ir vidiniai veiksniai. Vienas iš 

svarbiausių - žmogiškieji ištekliai. 2016 m. didelių struktūrinių pokyčių įstaigoje nebuvo.  

2016 m. darbuotojų kaita buvo maža. Vienas nepedagoginis pensijinio amžiaus darbuotojas 

išėjo iš darbo, kitas darbuotojas susimažino darbo krūvį. Priimti 2 nauji darbuotojai. Lopšelyje-

darželyje 2016 m. rugsėjo 1 d. užimta 39,08 etato. Iš jų 17,33 pedagoginių etatų. Dirba 45 

darbuotojai, iš jų 20 pedagoginių. Bendras dirbančiųjų amžiaus vidurkis – 51,5 metai, pedagoginio 

personalo – 50 metai, nepedagoginio - 53 metai. 13 darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų 10 

pedagoginių darbuotojų. Įstaigos vadovai turi III vadybos kvalifikacinę kategoriją. 1 pedagogė turi 

ekspertės kvalifikacinę kategoriją, 1 meninio ugdymo pedagogė ir 1 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė - metodininko kvalifikacinę kategoriją, 13 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo 

(auklėtojo) kvalifikacinei kategorijai, dvi auklėtojos – auklėtojos kvalifikacinei kategorijai.  

2016 m. darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, kursuose, 

stebėdami gerosios darbo patirties sklaidą kitose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Lopšelio-darželio 

vadovai tobulinosi švietimo vadybos naujienų, vadybinio darbo organizavimo, strateginio 

planavimo, vaiko teisių apsaugos ir bendravimo su žiniasklaida seminaruose, sėmėsi gerosios darbo 

patirties dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Mes mažieji olimpiečiai“. Šešios 

auklėtojos baigė kvalifikacijos tobulinimo programą skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šeši pedagogai 

dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Sielos vystymosi metamorfozės“, kuriuose pagilino Valdorfo 

pedagogikos žinias ir mokėjimus. Pedagogai dalyvavo seminare „Pagalbos galimybės vaikams, 

turinties emocinių elgesio problemų“ ir kt. Logopedė, spec. pedagogė gilino žinias ir mokėjimus 

vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo klausimais. Buhalteris kėlė kvalifikaciją darbo 

užmokesčio apskaičiavimo ir apskaitos viešajame sektoriuje, aktualių teisės aktų pakeitimų, 

susijusių su turto valdymu ir apskaita, naujausio Darbo kodekso - svarbiausių naujovių ir jų taikymo 

klausimais. Ūkvedė gilino žinias viešųjų pirkimų, civilinės saugos klausimais. Slaugytoja dalyvavo 

maisto saugą ir higieną reglamentuojančių teisės aktų taikymo mokymuose.  Sekretorė kėlė 



6 

kvalifikaciją darbo santykių ir jų įforminimo: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo, dokumentų 

valdymo: naujovių, aktualijų, elektronių dokumentų, personalo dokumentų rengimo klausimais. 

Virtuvės darbuotojai ir sandėlininkas dalyvavo mokymuose maisto saugojimo, paruošimo, 

gaminimo klausimais, kuriuos vedė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai. 

Didelis dėmesys skiriamas vaikų maitinimui įstaigoje, kuris atitiktų naujausių teisės aktų, 

reglamentuojančių vaikų mitybą ikimokyklinėse įstaigose, reikalavimus. Stengiamasi, kad vaikai 

gautų kuo įvairesnį ir sveikesnį maistą. Vaikai pietų metu prie mėsos patiekalų gauna po dvi rūšis 

daržovių salotų, kas dieną vaisių. Perspektyviniai valgiaraščiai sudaromi  pagal nustatytus 

reikalavimus ir patvirtinami laiku. Lopšelis-darželis dalyvauja ES pieno tiekimo mokykloms 

programoje Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2014–2017 m. programoje. 

ES finansuojamos programos leidžia vaikams nemokamai gauti šviežius vaisius ir sveikus pieno 

produktus, ugdyti supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai, formuoti 

teisingus mitybos įpročius.    

Visus pirkimus lopšelis-darželis organizavo atlikdamas viešųjų pirkimų procedūras. Maisto 

produktai pirkti naudojantis viešųjų pirkimų informacine sistema (elektroninis pirkimas). Vykdant 

Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus lopšelis-darželis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje ir įstaigos internetinėje svetainėje skelbė visas sudarytas preliminariąsias sutartis. 

Gerinant lopšelio-darželio darbo organizavimą nuolat peržiūrimi ir esant reikalui padaromi 

pakeitimai įvairiuose tvarkų aprašuose.  Metų pabaigoje parengta lopšelio-darželio 2017 metų darbo 

vasarą tvarka, kuri reglamentuoja naują procesą, kai įstaiga vasaros mėnesiais dirbs.   

Vasaros metu sutvarkytas žaidimų kambarys: išdažytos grindys, nudažytos grupės sieninės 

lentynos, sutvarkyta santechnika, nudažytos rūbinėlės spintelės. Valgykloje ir penkiose grupėse 

išdažytos grindys. 5 grupėse rūbinėlėse paklotas naujas linoleumas. Priešmokyklinėje grupėje 

paklota nauja grindų danga. Perdažytos dviejų grupių spintelės. Įvykdytas HN:2016 normos 

reikalavimas, atidaromuose languose turėti langų ribotuvus. Visi įstaigos laiptai pažeklinti 

specialiomis juostomis, atspindinčiomis šviesą. Lopšelio grupėse padarytos laiptų apsaugos. 

Įrengtas apšvietimas į lopšelio-darželio pagrindinį įėjimą ir mašimų stovėjimo aikštelę. 

Priešmokyklinei grupei nupirkti du nauji kilimai, vaikiškas minkštų baldų komplektas. Visoms 

darželio grupėms dalis senų medinių kaladėlių pakeistos naujomis, natūralaus medžio kaladėlėmis. 

Vienai grupei seni stalai pakeisti naujais. Lopšelio grupėms nupirktos naujos kėdutės. Vienai grupei 

nupirktos naujos užuolaidos. Virtuvei ir valgyklai įsigyta naujų indų, nerūdijančio pieno puodų, 

dubenių ir kito inventoriaus. Nupirkti du nauji šaldytuvai virtuvei, siublys valytojai, žoliapjovė 

kiemsargiui. Gavus lėšų iš Savivaldybės metų pabaigoje įsigyta konvekcinė garo krosnis su stovu ir 

elektrinė šešių kaitviečių viryklė. 

Išoriniai veiksniai netrukdė, o vidiniai veiksniai buvo darnūs ir pastovūs, užtikrinantys 
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saugumo ir pasitikėjimo savimi ir savo galimybėmis jausmą, todėl padėjo įgyvendinti veiklos plane 

užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. 
 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 
Veiklos tikslų įgyvendinimas 

Lopšelio-darželio 2014–2016 m. strateginiame veiklos plane numatyti du pagrindiniai 

strateginiai tikslai: gerinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taikant Valdorfo pedagogikos 

elementus, atsižvelgiant į bendras ugdymo(si) tendencijas bei mokytojų kvalifikaciją; užtikrinti 

vaikystės poreikius tenkinančią, vaiką puoselėjančią ir skatinančią jo kūrybiškumą aplinką, kurioje 

galėtų laisvai ir harmoningai skleistis visos jo galios. Šių tikslų įgyvendinimo siekta per 2016 m. 

veiklos plane išsikeltus tikslus ir uždavinius. Visų grandžių bendru ir sutelktu darbu pavyko 

įgyvendinti numatytus uždavinius. Pateikiama glausta informacija apie įstaigos veiklos plane 

numatytų tikslų pasiekimą atsižvelgiant į efekto kriterijus.  

Tikslas 
2016 m. 

planuotas 
rezultatas 

2016 m. pasiektas 
tikslo įgyvendinimo 

rezultatas 

2016 m. uždavinių 
įgyvendinimas 

pagal uždavinių 
kriterijus 

Efekto kriterijai 

Suteikti vaikui 
prasmingų 
žinių, lavinti jo 
įgūdžius bei 
kompetencijas 
remiantis 
Valdorfo 
pedagogikos 
metodais 

Sėkmingai 
įgyvendinti 
priešmokyklinio 
ugdymo 
bendrąją 
programą 
 
 
 
 
Per žaidimą 
lavinti vaiko 
kompetencijas. 
 
 
Sudaryti sąlygas 
kūrybiniam 
žaidimui plėtoti. 
 
 
 
Kūrybiniam 
žaidimui vystyti 
įsigyti žaislų, 
natūralių 
medžiagų ir kt. 

Priešmokyklinio 
amžiaus vaikai 
pasirengė mokytis 
pagal pradinio 
ugdymo programą. 
 
Ugdymas planuotas 
ir organizuotas 
atsižvelgiant į 
individualias vaikų 
savybes, poreikius. 
Skirtas pakankamas 
laikas vaikų 
žaidimams.  
 
Pakankamai laiko 
skirta vaikų laisvam 
kūrybiniam žaidimui 
plėtoti. 
 
 
Įsigyta priemonių 
kūrybiniams 
žaidimams vystyti. 
 
Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 

Sudarytos 
galimybės 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikams 
įgyti žinių, 
mokėjimų ir 
patyrimo per 
žaidimus, praktinę 
ir meninę veiklą, 
tyrinėjimus.  
 
 
 
 
 
Sukurta ir nuolat 
atnaujinama grupių 
aplinka, leidžianti 
vaikams kūrybiškai 
plėtoti žaidimus. 
 
 
Mokytojų tarybos 
posėdyje aptarta, 
kaip grupės 
aplinka, žaislai ir 
daikai skatina 

Priešmokyklinės ir 
jungtinės grupės 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikams 
sudarytos 
galimybės 
ugdymo(si) patirtį 
plėtoti 
netradicinėje 
aplinkoje.  
 
Suorganizuotos 
išvykos-edukacinės 
programos į 
įvairias kultūrines 
ir šviečiamąsias 
įstaigas, kuriose 
vaikai įgijo naujų 
žinių ir mokėjimų, 
įtvirtino turimą 
patirtį. 
 
Pagrindinė vaiko 
veikla – žaidimas. 
Žaisdamas jis 
mokosi, išreiškia 
save, atskleidžia 
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pasiekimai ir 
pažanga įvertinti 
remiantis Pasiekimų 
aprašo žingsniais. 
 

vaiko kūrybinį 
žaidimą. 
 
 

kūrybinius 
gebėjimus ir ugdosi 
naujus.  
 

Komentaras. 2016 metų pavasarį baigė pirmoji priešmokyklinukų laida, kurios ugdymosi procesas 
buvo organizuojamas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrająją programą. Lopšelio-
darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir vaikai sėkmingai ją įgyvendino, nes atnaujinta 
Programa paremta Valdorfo pedagogikos principais: ugdymo procese atsižvelgti į individualius 
kiekvieno vaiko poreikius, gebėjimus, galias, pripažįstama žaidimo svarba, akcentuojamas visų 
grandžių specialistų auklėtojų, meninio ugdymo pedagogų, logopedo, spec pedagogo, tėvų glaudaus 
bendradarbiavimo svarba. 
Siekti ugdymo 
ir paslaugų 
kokybės, visų 
specialistų ir 
tėvų vieningu 
požiūriu į 
vaiką. 
 

Sukurti vaikui 
tokią aplinką, 
kurioje jis 
jaustųsi saugus, 
suprastas, 
išklausytas, 
padrąsintas 
saviraiškai. 
 
Kelti pedagogų, 
specialistų ir 
nepedagoginio 
personalo 
kvalifikaciją. 
 
 

Specialiųjų poreikių 
vaikai integruoti į 
bendrojo ugdymo 
grupes. Jiems 
pagalbą teikė 
logopedas ir spec. 
pedagogas. 
 
Organizuotas Vaiko 
gerovės komisijos 
darbas. 
 
Sveikos gyvensenos 
įgūdžių formavimo 
srityje 
bendradarbiauta su 
Visuomenės 
sveikatos biuru. 
 
Vaikų maitinimas 
organizuojamas, 
pagal norminių 
dokumentų 
rekomendacijas. 
 
Pedagogai ir 
specialistai kėlė 
kvalifikaciją. 
 
Konsultacinės 
dienos 
priešmokyklinės 
grupės tėvams. 
 
Organizuoti 
visuotiniai ir grupių 
tėvų susirinkimai. 

Bendruomenės 
nariai turėjo ir turi 
vieningą požiūrį 
vaiką. 
 
Suorganizuotos 
tradicinės Žibintų  
ir Šeimos  šventės 
bendruomenės 
nariams. 
 
 
Suorganizuota 
Žemės dienos 
uždarymo šventė 
svečiams ir įstaigos 
bendruomenės 
nariams. 
 
Priešmokyklinės 
grupės vaikai, jų 
tėvai ir lopšelio-
darželio atstovai 
dalyvavo 
kvalifikaciniame 
renginyje Visagino 
„Kūlverstuko“ 
darželyje. 
 
Visos darželio 
grupės dalyvavo 
Šviečiamosios 
gyvulininkystės 
programoje. 
 

Labai mažas 
infekcinių ligų 
skaičius. 
 
 
Tėvai noriai  
dalyvauja lopšelio-
darželio 
bendruomenei 
skirtose šventėse. 
 
Tėvai kartu su 
vaikais gamino 
darbelius rudens 
gerybių parodai, 
kuri vyko vaikų 
bibliotekoje 
„Žiburėlis“ 

Komentaras. Palanki auklėtojų, meninio ugdymo pedagogų, logopedo, spec. pedagogo, specialistų 
sąveika su vaiku turi lemiamą įtaką gerai vaiko savijautai ir jo įgyjamai patirčiai. Vieningi visų 
reikalavimai vaikui užtikrina jo gerą fizinę, psichinę ir emocinę savijautą. Vienas iš būdų stiprinti 
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bendruomeniškumą - bendruomenės šventės. Pasiruošimas joms, gilinimąsis į jų esmę, šventės 
šventimas suvienija bendruomenę, sutelkia vieningam darbui. Šioje srityje taip pat vyrauja 
ritmiškumas. Visa bendruomenė žino, kad kiekvienais metais bus švenčiamos Žibintų ir Šeimos 
šventės. Tačiau kiekvienoje šventėje ir kasdieninėje veikloje svarbiausias yra vaikas, dėmesys jam, 
džiaugsmo suteikimas.  

Lopšelio-darželio vykdytos programos, projektai 

Įstaiga įgyvendina Lopšelio-darželio „Rugelis“ ikimokyklinio ugdymo programą, taikant 

Valdorfo pedagogikos elementus ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ugdymo procesas 

grindžiamas tiesioginiu vaiko patyrimu. Visapusiška asmenybės galių sklaida realizuojama 

harmoningai ugdant mąstymą, jausmus ir valią. Ugdymo procesas siejamas su metų laikais, 

kalendorinėmis šventėmis, tuo būdu puoselėjant etnokultūros tradicijas, jas kūrybiškai perteikiant ir 

įprasminant.   

2016 m. lopšelis-darželis baigė įgyvendinti 2015–2016 mokslo metų ir pradėjo įgyvendinti 

2016–2017 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo planus. Pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir 

demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal 

pradinio ugdymo programą. Planuoti ir įgyvendinti uždaviniai leido pasiekti plane išsikeltą tikslą. 

Visi priešmokyklinio amžiaus vaikai pasiekė mokyklinę brandą ir sėkmingai įsiliejo į pirmokų 

gretas. 2016 m. priešmokyklinio ugdymo programą baigė 24 mokiniai. Rugsėjo 1-ą, pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, pradėjo mokytis  18  priešmokyklinio amžiaus vaikų.  

Ugdymo(si) ir kasdieninė vaikų veikla organizuota remiantis Valdorfo pedagogikos 

metodais. Tai sudarė galimybes vaikams per praktinius užsiėmimus, žaidimą, teigiamą ir prasmingą 

auklėtojos pavyzdį ugdyti reikiamas kompetencijas, įgyti žinių ir mokėjimų. Vaikai be didelių 

pastangų ir prievartos, o stebėdami auklėtojų veiklą ir jas mėgdžiodami ugdėsi socialinę, pažinimo, 

komunikacinę, sveikatos saugojimo bei meninę kompetencijas. Sudarytos sąlygos vaikams plėtoti 

kūrybinius žaidimus, ugdytis per pojūčius ir praktinę veiklą. Didelis dėmesys skirtas vaikų 

kūrybiškumo, fantazijos, meninių gebėjimų ugdymui, kurie suteikė ne tik vaikui išreikšti save, bet ir 

auklėtojoms stebėti ir analizuoti vaikų piešinius, o kartu ir padėti, atsiradus problemoms. Į grupės 

veiklą įtraukti ir ugdytinių tėvai, kurie padėjo vaikams rengtis šventėms ir jose aktyviai dalyvavo.  

2016 m. didesnis dėmesys skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui netradicinėse 

aplinkose. Vaikams suorganizuotos išvykos į edukacines programas Kraštotyros muziejuje, 

Moksleivių namuose, Dailės galerijoje. Vaikai, apsilankę Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kelių policijos biuro Saugaus eismo klasėje, gilino saugaus elgesio kelyje įgūdžius. 

2016 m. pavasarį lopšelis-darželis gavo kvietimą iš Visagino lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ir 

„Šuklino olimpinio sporto klubo“ dalyvauti pavasario olimpiadoje „Mes - mažieji olimpiečiai 

2016“.  Priešmokyklinės grupės vaikų komanda, lydima tėvelių ir įstaigos pedagogų dalyvavo 
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olimpiados varžybose, kartu su Visagino, Ignalinos, Zarasų lopšelių-darželių komandomis. Įstaigos 

pedagogai tobulino savo kvalifikaciją priešmokyklinio amžiaus vaikų taisyklingos laikysenos 

formavimo, sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais.  

 Tęsėsi glaudus abipusis lopšelio-darželio ir jo socialinių partnerių bendradarbiavimas. 

Bendradarbiavimas su Mykolo Karkos pagrindine mokykla leido įstaigos vaikams susiformuoti 

nuostatą ir pasirengimą tapti mokiniu, suteikė galimybę iš anksto susipažinti su mokyklos aplinka, 

mokytojomis. Visa tai palengvino mokinių adaptaciją mokykloje. Vaikams buvo sudarytos 

galimybės ne tik susipažinti su aplinka, bet ir dalyvauti renginiuose. Lopšelio-darželio 

priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo mokyklos renginiuose: mokyklos vardadienio šventėje, 

muzikiniame konkurse „Mažieji talentai“, stebėjo pradinių klasių mokinių spektaklį, dalyvavo 

sporto šventėje ir kt. 

Bendradarbiauta su kitu socialiniu partneriu - vaikų biblioteka „Žiburėlis“. Lopšelio-darželio 

vaikai turėjo galimybę susipažinti su biblioteka, jos darbu, naujausiomis ir įdomiausiomis 

knygomis. Taip pat dalyvavo įvairiuose renginiuose: šventėje, skirtoje knygos dienai, adventiniam 

laikotarpiui skirtame renginyje, bibliotekoje surengė vaikų ir jų tėvelių darbų iš rudens gėrybių 

parodą.  

Priešmokyklinių  ir kitų grupių vaikai ir auklėtojos aktyviai dalyvavo ir miesto renginiuose. 

Priešmokyklinio ir meninio ugdymo pedagogės ruošė vaikus Vasario 16-osios minėjimo koncertui, 

kuris vyko Panevėžio muzikos mokykloje, Žemės dienos šventei, kuri vyko Bendruomenių 

rūmuose, Vaikystės šventėje, vykusioje teatre „Menas“. 2016 m. balandžio mėnesį lopšelis-darželis 

surengė Žemės dienos uždarymo šventę, kurioje dalyvavo garbingi svečiai: Seimo nario Povilo 

Urbšio padėjėja Lina Kiršaitė, Panevėžio miesto mero pavaduotojas Petras Luomanas, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė, UAB „Panevėžio bičiulis“ generalinis 

direktorius Nerijus Gvazdauskas, Berčiūnų bažnyčios klebonas Algirdas Dauknys, taip pat tėvų 

atstovai, bendruomenės nariai.  Jie bendrame su vaikais piešinyje išreiškė savo mintis, dvasinę 

išraišką bei palinkėjimus Žemei. Tradiciškai visa lopšelio-darželio bendruomenė šventė Šeimos 

dieną kartu su koncertine įstaiga „Panevėžio garsas“, dalyvaudami edukacinėje programoje. Birželio 

mėnesį vyresnieji darželio grupių vaikai lankėsi VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, kur 

dalyvavo edukacinėje programoje „Panevėžio siaurukas“. Lapkričio mėnesį lopšelio-darželio 

vaikams organizuota edukacinė programa-spektaklis „Princesė Strazdanėlė“, kurią surengė 

Panevėžio lėlių vežimo teatras.  

Įstaigoje sėkmingai įgyvendinama Lopšelio-darželio „Rugelis“ Ikimokyklinio ugdymo 

programą, taikant Valdorfo pedagogikos elementus. Ikimokyklinio ugdymo programa suteikia 

galimybę ugdymo(si) procesą organizuoti kūrybiškai, atsižvelgiant į vaiko patyrimą, gebėjimus, 

poreikius. Ugdymo procesas siejamas su metų laikais, kalendorinėmis šventėmis, tuo būdu 
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puoselėjant etnokultūros tradicijas. Ugdymas orientuotas į tai, kad vaikas gyvenime galėtų įveikti jo 

kelyje pasitaikančius sunkumus, turėtų stiprybės spręsti egzistencijos klausimus, pasitikėtų savo 

jėgomis, turėtų poreikį mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Puoselėjamas kūrybiškumas, gebėjimas 

stebėti ir atrasti, domėtis aplinka ir joje esančiais žmonėmis, ugdoma pagarba žmogui ir gamtai.  

Kertiniai ugdymo(si) proceso aspektai yra ugdymas per teigiamą suaugusiojo pavyzdį, laisvą 

kūrybinį žaidimą, praktinę veiklą, pojūčių lavinimą, pastovų dienos ritmą. Didelis dėmesys 

skiriamas natūraliai, estetiškai aplinkai, sudarant sąlygas vaikams savarankiškai ją pritaikyti 

kūrybiniam žaidimui.    

Įgyvendinant lopšelio-darželio strateginį ir metinį veiklos planą atkreipiamas dėmesys į 

vaiko poreikius, individualumą, patyrimą, galias, kuriais remiantis planuojamas ir vykdomas 

ugdymo turinys vadovaujantis Valdorfo pedagogikos elementais. Natūralios ir estetiškos aplinkos 

sukūrimas, kurioje vaikas jaustųsi saugus, suprastas, išklausytas, padrąsintas kūrybai bei saviraiškai. 

2016 m. lopšelis-darželis teikė paraišką dalyvauti Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo 

metodikos centrui dalyvauti Šviečiamosios gyvulininkystės programoje. Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro įsakymu įstaiga buvo įtraukta į programos dalyvių sąrašą. Visi priešmokyklinės 

ir darželio grupių vaikai Programos metu turėjo galimybę filmų, padalomosios medžiagos pagalba 

susipažinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis, jų produktais. 

Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų 

rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis Lietuvoje. Lopšelio-darželio erdvėse buvo surengtos vaikų 

piešinių ir darbelių parodos, vaikai ir auklėtojai parengė ir parodė spektakliukus „Vilkas ir ožiukai“ 

bei „Jaučio trobelė“. Programos rengėjai įstaigos teritorijoje surengė naminių paukščių parodą. Visi 

Programoje dalyvavę vaikai ir asmenys, atsakingi už programos rengimą ir įgyvendinimą, gavo 

įvairių dovanų su Programos simbolika.  

2016 m. I pusmetį vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas buvo atestuota 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kvalifikacinei kategorijai, o vienas auklėtojas - 

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinei kategorijai. Į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–

2019 metų atestacijos programą įrašyti du pedagogai, ketinantys tuo laikotarpiu atestuotis 

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinei kategorijai. 

 Lopšelio-darželio direktorius 2016 m. priėmė praktikai ir skyrė praktikos vadovus 

Panevėžio kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto studentams.  
 

Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

Lopšelis-darželis “Rugelis” yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš valstybės biudžeto 

(tikslinė dotacija – mokinio krepšelis), savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo 
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patvirtintą sąmatą, kitų lėšų šaltinių, paramos. Finansines operacijas atlieka įstaigos vyriausiasis 

buhalteris. 

Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 

vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinė 

atskaitomybės standartais, buhalterinės apskaitos įstatymu, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės 

aktais. 

Kiekvienais metais lėšos planuojamos atsakingai, atsižvelgiant į esamą situaciją, numatomus 

neatidėliotinus darbus ir pirkimus. Lėšos naudojamos efektyviai, bet jų užtenka tik minimaliems 

įstaigos poreikiams tenkinti. 

Lopšeliui-darželiui „Rugelis“ 2016 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti buvo skirta 

408,8 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 247,6 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 

253,9 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokestis 162,9 tūkst. eurų, mityba 4,7 tūkst. eurų, komunalinės 

paslaugos 29,9 tūkst. eurų, ilgalaikio materialaus turto įsigijimui 4,6 tūkst. eurų; mokinio krepšelio 

lėšų skirta 110,3 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 81,0 tūkst. eurų ir 39,8 tūkst. eurų asignavimų 

sudaro pajamos už teikiamas paslaugas ( 37,5 tūkst. eurų - įmokos už vaikų išlaikymą švietimo 

įstaigoje, 1,8 tūkst. eurų- pajamos už prekes ir paslaugas, 0,5 tūkst. eurų- pajamos už nuomą), 

valstybės lėšos dėl MMA padidinimo programos sudarė 4,8 tūkst. eurų. 
 

Finansavimo šaltiniai Paskirtis 
Suma, tūkst. 

eurų 

Savivaldybės biudžeto 
lėšos 

Darbo užmokestis 162,9 
Socialinio draudimo įmokos 50,5 
Mityba 4,7 
IMT einamasis remontas 1,3 
Komunalinės paslaugos 29,9 
IT įsisgijimas 4,6 
Iš viso SB: 253,9 

Mokinio krepšelio lėšos 

Darbo užmokestis 81,0 
Socialinio draudimo įmokos 25,0 
Ryšių paslaugos 0,4 
Spaudiniai ir kitos prekės 2,4 
Kvalifikacijos kėlimas 0,6 
Kitos paslaugos 0,4 
IT įsisgijimas 0,5 

Iš viso MK: 110,3 

Įmokos už vaikų 
išlaikymą švietimo 
įstaigoje ir pajamos už 
prekes bei teikiamas 
paslaugas 

Mityba 27,6 
Ryšiai 0,6 
Medikamentai, apranga ir patalynė, bei kitos 
prekės 4,6 
IMT einamasis remontas 1,0 
Kvalifikacijos kėlimas 0,3 
Komunalinės paslaugos 3,9 
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Kitos paslaugos 1,8 

Iš viso Spec.lėšos: 39,8 
MMA padidinimas DU ir soc.draudimas 4,8 

 

Per 2016 metus buvo gauta ir panaudota 410,92 tūkst. eurų asignavimų, iš jų: 253,9 tūkst. 

eurų iš savivaldybės biudžeto, 38,70 tūkst. eurų specialiųjų lėšų (pajamų įmokų), 110,3 tūkst. eurų 

mokinio krepšelio lėšų, iš valstybės biudžeto 4,8 tūkst. eurų programai „MMA padidinimas“.  

2016 metų pradžioje gautas 3,22 tūkst. eurų likutis specialiųjų lėšų surinktų už įstaigos 

suteiktas paslaugas ir pervestų į savivaldybės iždą 2015 metų pabaigoje. Tame skaičiuje 1,33 tūkst. 

eurų sudarė surinktos ir nepanaudotos specialiosios lėšos mitybai, gautos iš tėvų už vaikų 

nelankytas ir nepateisintas dienas. Šios lėšos buvo panaudotos naujai virtuvės įrangai bei 

nerūdijančio plieno puodams, dubenims ir įrankiams pirkti.  

2016 metais savivaldybės biudžeto asignavimai lyginant su 2015 m. skirtais biudžeto 

asignavimais padidėjo 37,2 tūkst. eurų. Labiausiai padidėjimą lėmė lėšos, skirtos skolai už AB 

„Panevėžio energija“ tiekiamą šilumos energiją apmokėti sumoje 26,2 tūkst. eurų. Be to savivaldybė 

paskyrė lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti 4,6 tūkst. eurų. Lopšelis-darželis, panaudodamas šias lėšas 

bei pridėjęs 0,23 tūkst. eurų savo lėšų įsigijo virtuvinės įrangos už 4,83 tūkst. eurų. Lopšelis-darželis 

2016 metų vasarą nedirbo. Be abejo reikia nepamiršti, kad 2016-07-01 LR Vyriausybė pakėlė MMA 

iki 380 eurų, bet lėšos šiam padidinimui buvo skirtos ne iš savivaldybės, o iš valstybės biudžeto 

sumoje 4,8 tūkst. eurų. Dėl to įstaigoje susidarė paradoksali situacija, kad vyr. slaugytojo, kurio 

pareigybei reikalingas atitinkamas išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija, darbo užmokestis tapo 

lygus MMA. Nors įstaiga skirtus asignavimus naudoja taupiai ir efektyviai, bet dėl skiriamo 

nepakankamo finansavimo, susidarė 6,77 tūkst. eurų kreditorinis įsiskolinimas (2015 m. 19,91 tūkst. 

eurų, 2014 m. 14,31 tūkst. eurų). Didelę kreditorinio įsiskolinimo dalį sudaro įsiskolinimas 

darbuotojams už 2016 m. gruodžio mėnesį 3,27 tūkst. eurų ir atitinkamai socialinio draudimo 

įmokoms 0,95 tūkst. eurų. AB „Panevėžio energija“ už šilumos energiją įstaiga liko skoloje 2,39 

tūkst. eurų.   
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1 pav. Savivaldybės biudžeto lėšos tūkst. eurų 2016-2015-2014 metais 

 

2016 metais 84,05 procentų savivaldybės biudžeto asignavimų skirta darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms, 11,78 procentų komunalinėms paslaugoms, 1,85 procentų - mitybai,  

1,81 procento IMT įsigijimui ir 0,51 procentų skyrė ilgalaikio turto einamajam remontui 

(pasirengimui ateinantiems mokslo metams). Kaip matome iš lentelės, miesto savivaldybė neskyrė 

lėšų ryšiams, kalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ar paslaugoms.  
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2 pav. Mokinio krepšelio lėšos tūkst. eurų 2016-2015-2014 metais  

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. Įsakymu Nr. V-

1334 pedagoginiams darbuotojams nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo padidinti tarnybinių atlyginimų 

koeficientai. Didžiausia mokinio krepšelio lėšų dalis – 96,1 procentų skirta pedagogų darbo 

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 2,63 procentų ilgalaikiui turtui įsigyti (kompiuterinė 

technika logopedei) bei kitoms prekėms. Įsigyta medinių žaislų, ugdymo priemonių, monitorius 

logopedei, kilimas, užuolaidos darželio grupei, mediniai stalai darželio grupei, minkštų baldelių 

komplektas priešmokyklinei grupei. Kvalifikacijai, kitoms paslaugoms bei ryšiams skirta 1,27 

procentas mokinio krepšelio lėšų.  
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3 pav. Specialiųjų programų (pajamų įmokų) lėšos 2016–2015–2014 m. tūkst. eurų 

 

2016 m. buvo surinkta 1,4 tūkst. eurų lėšų viršijant patvirtintą specialiųjų lėšų (pajamų 

įmokų už įstaigos suteiktas paslaugas) sąmatą, t.y. planuota surinkti 39,8 tūkst. eurų, o surinkta ir 

pervesta į savivaldybės biudžetą 41,2 tūkst. eurų. Lopšelis-darželis „Rugelis“ 2016 m. panaudojo 

38,7 tūkst. eurų surinktų lėšų. Įstaiga 69,3 procentų lėšų sumokėjo tiekėjams už maisto produktus, 

2,6 procentų - ilgalaikio turto einamąjam remontui, 6,8 procentų kvalifikacijos kėlimo, ryšio, 

interneto ir įvairias kitas paslaugas, reikalingas įstaigos veiklai užtikrinti, apmokėti. Lopšelis-

darželis „Rugelis“ 50 procentų komunalinių sąnaudų privalėjo padengti taip pat iš šių pajamų įmokų 

ir tai sudarė 9,4 procentų arba 3,6 tūkst. eurų. Kitos surinktos lėšos buvo panaudotos įvairioms 

prekėms, skirtoms vaikų ugdymui, lauko žaislams, medinėms kėdutėms lopšelio grupei,  

informacinėms-komunikacinėms prekėms, spausdintuvui, medikamentams, aprangai ir patalynei, 

indams ir įrankiams, higienos, valymo, skalbimo, dezinfekavimo, smulkaus remonto prekėms ir 

priemonėms, teritorijos priežiūros įrankiams įsigyti (4,6 tūkst. eurų arba 11,9 procentų ). 

Lopšelis-darželis „Rugelis“ 2016 m. gavo ir panaudojo 4,8 tūkst. eurų valstybės lėšų 

programai „MMA padidinimas“. 

 

Kitų lėšų panaudojimas 

 

2016 m. lapkričio mėn. lopšeliui-darželiui „Rugelis“ VMI pervedė, pagal gyventojų 
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prašymus, paramai iki 2 proc. dydžio pajamų mokesčio dalies sumoje 1,02 tūkst. eurų. Per 2016 m. 

įstaiga panaudojo 0,94 tūkst. eurų lopšelio-darželio nuostatuose, veiklos programose numatytiems 

tikslams bei uždaviniams įgyvendinti. Už paramos lėšas buvo nupirkta kėdžių administracijos 

darbuotojams, nerūdijančio plieno stovas konvekcinei krosniai, priemonių, reikalingų Visuomenės 

sveikatos saugos kontrolės skyriaus reikalavimams įvykdyti - langų ribotuvai. Be to iš šių lėšų buvo 

prisidėta prie ilgalaikio turto įsigijimo. Įstaiga 2016 m. gruodžio 31 d. turėjo nepanaudotų lėšų likutį 

1,3 tūkst. eurų. 

Per 2016 m. lopšelis-darželis gavo ir panaudojo 0,97 tūkst. eurų valstybės lėšų Socialinės 

paramos įgyvendinimo programai vykdyti (priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamam 

maitinimui). 
 

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS 

 PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 
Atsižvelgiant į rengiamo 2017–2019 metų strateginio plano nuostatas,  lopšelis-darželis savo 

prioritetine veikla laiko: 

- Užtikrinti Lopšelio-darželio „Rugelis“ ikimokyklinio ugdymo programos, taikant Valdorfo 

pedagogikos elementus ir Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos kokybišką 

vykdymą; 

- atnaujinti edukacines aplinkas naujomis priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą; 

- pradėti rengtis Lietuvos šimtmečio paminėjimo renginiams; 

- tobulinti pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikaciją; 

- atnaujinti ir plėsti kompiuterių bazę, pasirengiant įdiegti elektroninį dienyną; 

- įgyvendinti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimus; 

- įsigyti naujų įrenginių kiemo žaidimo aikštelėms; 

- pakeisti senus 2-ų grupių stalus naujais; 

- tęsti virtuvės ir valgyklėlės inventoriaus atnaujinimą; 

- atlikti valgyklėlės remontą; 

- peržiūrėti ir atnaujinti lopšelio-darželio  vidaus darbo dokumentus; 

- ieškoti lėšų ir galimybių pastato apšiltinimui ir atnaujinimui, naujos įvažos įrengimui, 

teritorijos aptvėrimui higienos normas atitinkančia tvora. 

 

 

 


