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I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

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

įstaigos 2014 – 2016 m. strateginio plano ir 2014 metų metinės veiklos programos „Švietimo ir 

ugdymo programa“ 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 2014 m. pokyčio analizė. Įvertinta kaip šalies ūkio  padariniai 

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 2014 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 Bendroji priešmokyklinio ugdymo 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. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 
Lopšelis-darželis planuodamas 2014 m. veiklą ir ją įgyvendindamas rėmėsi Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, 

Biudžeto sandaros įstatymu, 2014 - 2016 m. lopšelio-darželio strateginiu planu, kitais teisės aktais, 

nutarimais reglamentuojančiais švietimo politiką, lopšelio-darželio darbą ir valdymą. 
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Lopšelyje-darželyje darbas organizuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, 

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

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

strateginiame veiklos plane bei iš jo išplaukiančiame 2014 m. įstaigos veiklos plane. 

Lopšelį-darželį 2014 m. vidutiniškai lankė 121 vaikas. Rugsėjo 1 d. įstaigoje suformuotos 2 

lopšelio, 4 darželio, 1 mišraus amžiaus, 1 priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi 118 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokiniai. Nuo rugsėjo 1 d. vienoje priešmokyklinio ir 

vienoje mišraus amžiaus grupėse ugdomi 25 priešmokyklinio amžiaus vaikai.     

 

 

Gerėjanti šalies ekonominė situacija, mažėjantis nedarbo lygis, pašalpų skaičiavimo ir 

mokėjimo tvarkos pokyčiai lėmė, kad tėvų, gaunančių lengvatas už vaikų maitinimąsi įstaigoje, 

skaičius 2014 m. dar sumažėjo lyginant su 2013 m. Metų pradžios įstaigą lankė 31 procentas vaikų 

gaunančių nuolaidas už maitinimąsi įstaigoje, metų pabaigoje sumažėjo 5 procentais ir buvo 26 

procentai. 2014 m. pabaigoje lopšelį-darželį lankė 31 vaikas gaunantis nuolaidas už maitinimąsi 

įstaigoje. 13 vaikų gavo 100 proc. lengvatą. Iš jų: 12 vaikų tėvai gavo socialines pašalpas, 1 vaikui 

nustatytas neįgalumas. Palyginus su 2013 m. sumažėjo vaikų turinčių neįgalumą ir neliko vaikų iš 

socialinės rizikos šeimų. 

18 vaikų taikoma 50 proc. lengvata už maitinimąsi. Daugiausia šią nuolaidą gauna vaikai iš 

daugiavaikių šeimų – 13. Nemokami pietūs pagal paramos mokiniams įstatymą 2014 - 2015 mokslo 

metams skirti 6 priešmokyklinio amžiaus vaikams. Grupėse vaikų, gaunančių nuolaidas už 

maitinimąsi, skaičius svyruoja nuo 6 iki 44 procentų.  
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grupėse. Tai leidžia tenkinti ne tik tėvų pageidavimus, kad broliai ir seserys, esantys skirtingo 

amžiaus, būtų ugdomi vienoje grupėje, bet ir savaime sudaro galimybę vaikams ugdytis socialinius 

įgūdžius. Vaikai turintys sutrikimų integruojami į bendro pobūdžio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes. Pastebima, kad kasmet daugėja vaikų turinčių įvairius sutrikimus, daugiausia - kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus. 6 lopšelio-darželio vaikai turi didelius specialiuosius ugdymosi 

poreikius. Dažniausi sutrikimai: kalbos neišsivystymas ir mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios 

raidos. Didelius specialiuosius poreikius turinčių vaikų procentas įstaigoje 5 procentai. Įstaigą lanko 

1 vaikas turintis neįgalumą.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

padedančia užtikrinti kokybišką ir efektyvų darbą. 2014 m. atnaujinta kompiuterinė įranga 

direktorės pavaduotojos ugdymui darbo vietoje. Nupirktas naujas kompiuteris, monitorius ir jų 
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priedai. Sekretorės kompiuteriui senas sisteminis blokas pakeistas nauju. Nupirktas naujas 

monitorius direktorės kompiuteriui. Naudojamas nešiojamas kompiuteris skirtas priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, kuris suteikia didesnes galimybes paįvairinti ugdomąją veiklą, gauti norimą 

informaciją, leidžia efektyviau planuoti veiklą ir vertinti ugdytinius. Kompiuterizuotos darbo vietos 

padeda darbuotojams laiku gauti informaciją ir ją teikti reikiamoms institucijoms. Ateityje 

planuojama  logopedės kabineteseną kompiuterį pakeisti nauju ir įsigyti vieną spausdintuvą. 

Lopšelis-darželis, vadovaujantis bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms aprašu 2014 m. teikė informaciją į lopšelio-darželio internetinę 

svetainę. 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, kita vieša ir aktualia informacija.  

2014 m. lopšelis-darželis toliau sėkmingai tvarkė mokinių ir pedagogų duomenų bazes. 

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

ataskaitas. Nuolat atnaujinama informacija Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje apie 

užimtas ir laisvas vietas įstaigoje. Informacija atnaujinama priėmus naują mokinį į įstaigą arba 

mokiniui išvykus. Nesikeičiant vaikų skaičiui – periodiškai vieną kartą per savaitę. Ši informacija 

suteikia galimybę tėvams internetinėje erdvėje matyti kiek vaikų įstaiga gali priimti. 2014 m. 

pradėjus veikti interaktyviai priėmimo į mokyklas registracijai, lopšelis-darželis paskyrė asmenį 

atsakingą už elektroniniu būdu gautų prašymų registraciją ir su tuo susijusius darbus. 2014 m. 

elektroniniu būdu lopšelis-darželis prašymų negavo.   

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

svarbiausių – žmogiškieji ištekliai. 2014 m. didelių struktūrinių pokyčių įstaigoje nebuvo.  

2014 m. darbuotojų kaita buvo maža. Pedagoginio personalo darbuotojai ir jų darbo krūvis 

nesikeitė. Techniniame personale pasikeitė 2 darbuotojai. Lopšelyje – darželyje 2014 m. rugsėjo 1 

d. patvirtinta 38,75 etato. Iš jų 17 pedagoginių etatų. Dirba 45 darbuotojai, iš jų 20 pedagoginių 

(kartu su vadovais). Bendras dirbančiųjų amžiaus vidurkis – 50 metų, pedagoginio personalo – 48 

metai. 12 darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų 9 pedagoginiai darbuotojai. Įstaigos vadovai 

turi III vadybos kvalifikacinę kategoriją. 16 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo (auklėtojo, 

logopedo, meninio ugdymo pedagogo) kvalifikacinei kategorijai, dvi auklėtojos – auklėtojos 

kvalifikacinei kategorijai.  

2014 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 seminaruose, sėmėsi gerosios darbo patirties Rokiškio ir Zarasų rajonų lopšeliuose-
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darželiuose, dalyvavo kituose kvalifikacijos renginiuose. Direktorė dalyvavo projekto „Šiaurės 

Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ programos mokymuose.  

Direktorės pavaduotoja ugdymui dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo 

centro vykdomam projekte „Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Vyr. buhalterė dalyvavo seminaruose 

„Inventorizacijos duomenų pateikimas apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje. Viešojo sektoriaus 

apskaitos naujovės“, „Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimų taikymas“, „Biudžetinių 

įstaigų apskaita praktikoje“ ir kt. Seminarų ir mokymų metu tobulino žinias, susipažino su 

naujovėmis ir jų taikymu darbe.  Vyr. slaugytoja tobulino žinias ir mokėjimus seminaruose „Naujas 

požiūris į maisto ženklinimą“, „Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai“, gilino žinias vaikų sveikatos klausimais. Sekretorė 

raštvedybos įgūdžius seminare „Valstybinės kalbos vartojimas mokyklų dokumentuose“. Ūkvedė ir 

sekretorė kėlė kvalifikaciją viešųjų pirkimų klausimais, dalyvaudamos seminare „Viešųjų pirkimų 

įstatymo pakeitimai. Maisto produktų pirkimo ypatumai“.  

2014 metų liepos-rugpjūčio mėnesiai lopšelis-darželis, Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-423 „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo 

vasaros metu patvirtinimo“, dirbo. Šiam laikotarpiui buvo sudaryta 140 ikimokyklinio ugdymosi 

sutarčių vasaros laikotarpiui su vaikų tėvais iš kitų ikimokyklinių įstaigų. Vasaros metu darbas 

organizuotas sklandžiai. 

Didelis dėmesys skiriamas vaikų maitinimui įstaigoje. Stengiamasi, kad vaikai gautų kuo 

įvairesnį ir sveikesnį maistą. Vaikai pietų metu prie mėsiškų patiekalų gauna po dvi rūšis daržovių 

salotų, vaisių ar vaisių ir morkų deserto. Nuo 2014 m. lapkričio 1 dienos įsigaliojus naujam 

maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašui, perspektyviniai 

valgiaraščiai sudaryti ir patvirtinti remiantis nauja tvarka. Lopšelis-darželis dalyvauja ES pieno 

tiekimo mokykloms programoje Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo 

įstaigose 2014 – 2017 mokslo metų programoje. ES finansuojamos programos leidžia vaikams 

nemokamai gauti šviežius vaisius ir sveikus pieno produktus. Lopšelyje-darželyje organizuojama 

vaikų sveikatos priežiūra. Vykdoma vaikų sveikatos būklės stebėsena, analizuojamos dažniausiai 

pasitaikančios vaikų ligos, teikiamos ataskaitos atsakingoms institucijoms.   

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

produktai pirkti naudojantis viešųjų pirkimų informacine sistema (elektroninis pirkimas). 2014 m. 

lopšelio-darželio internetiniame puslapyje pradėta teikti informacija apie visus įstaigoje vykdomus 

viešuosius pirkimus. Pakeistos ir patvirtintos lopšelio-darželio supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklės. 

Gerinant lopšelio-darželio darbo organizavimą parengta ir patvirtinta „Lopšelyje-darželyje 

„Rugelis“ susidarančių atliekų rūšiavimo ir apskaitos tvarkos aprašas“, „Tarnybinių lengvųjų 
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automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ tvarkos 

aprašas“, „Kasdienio vaikų lankomumo apskaitos ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą lopšelyje-darželyje „Rugelis“ 

tvarka“, „Vaikų maitinimo organizavimo įstaigoje tvarkos aprašas“, „Darbuotojų maitinimo 

organizavimo įstaigoje tvarkos ir mokesčio už darbuotojų maitinimąsi įstaigoje tvarkos aprašas“, 

„Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir 

atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas“. 

2014 m. gavo savivaldybės biudžeto lėšų pagal „Miesto infrastruktūros objektų plėtros,  

modernizavimo, priežiūros ir investicijų projektų“ programą ir atliko buitinių nuotekų ir 

vandentekio dalies vamzdynų paprastojo remonto darbus, šildymo ir karšto vandens sistemų 

paprastojo remonto darbus, buitinių nuotekų dalies vamzdyno, esančio rūsyje, paprastojo remonto 

darbus.   

Iš savivaldybės biudžeto lėšų skirtų naujiems mokslo metams pasirengti valgykloje  

išdažytos grindys.  3 – jų grupių virtuvėlėse įrengtos naujos dvigubos plautuvės su visa joms būtina 

santechnika. Įstaigoje iš spec. lėšų pradėtos gaminti ir montuoti grupių tualetų kabinos, įėjimuose ir 

bendrame koridoriuje pagamintos ir pakeistos naujomis apsauginės radiatorių grotelės.  

Išoriniai veiksniai netrukdė, o vidiniai veiksniai buvo darnūs ir pastovūs, užtikrinantys 

saugumo ir pasitikėjimo savimi ir savo galimybėmis jausmą, todėl padėjo įgyvendinti veiklos plane 

užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. 

 

III. ĮSTAIGOS 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 tobulinant 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 2014 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.  

2014 metų lopšelio-darželio plane numatytas vienas tikslas: suteikti vaikui prasmingų žinių, 

lavinti jo įgūdžius bei kompetencijas remiantis Valdorfo pedagogikos metodais. 

 

 
2014 m. planuotas 

2014 m. pasiektas 
tikslo įgyvendinimo 

2014 m. uždavinių 
įgyvendinimas pagal 

 
Efekto kriterijai 
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rezultatas rezultatas uždavinių kriterijus 
Bus užtikrintas 
kokybiškas 
priešmokyklinis 
ugdymas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 
intelektinė branda 
ugdyta per praktinę, 
žaidybinę ir meninę 
veiklą. 
 
 
 
Ugdymas planuotas ir 
organizuotas 
atsižvelgiant į 
individualias vaikų 
savybes, poreikius.  
 
 
Visi priešmokyklinio 
amžiaus vaikai pasiekė 
mokyklinę brandą 

Sudarytos galimybės 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikams įgyti 
žinių ir patyrimo per 
žaidimus ir praktinę 
veiklą.  
 
 
 
Studijuojama atnaujinta 
priešmokyklinio 
ugdymo programa, 
ruošiamasi jos 
įgyvendinimui nuo 
2015 m. rugsėjo 1 d. 
 
 

Sudarytos galimybės 
vaikams ugdytis 
netradicinėje aplinkoje 
(dalyvavimas 
edukacinėse 
programose dailės ir 
kraštotyros 
muziejuose).  
 
Dalyvavimas M. 
Karkos pagrindinės 
mokyklos 
organizuojamuose 
renginiuose, 
susipažinimas su 
mokytojomis. 

Komentaras. Priešmokyklinio amžiaus vaiko mąstymo vystymasis labai susijęs su veikla ir 
žaidimu, todėl grupėje vaikui suteikimos galimybės įgyti mokymuisi būtinų žinių ir mokėjimų 
žaidimų, praktinės veiklos metu, per teigiamą pedagogo pavyzdį, vaiko patirtį. Kol vaikas ruošiasi 
mokyklai jis įgyja pagrindinių įgūdžių, kurie jam vėliau padės siekti reikalingų žinių ir mokėjimų. 
Pagrindinis priešmokyklinio ugdymo pedagogų siekis – išlavėjusi vaizduotė, kūrybiškumas ir 
aukštas socialinis emocinis brandumo lygmuo.   
Ugdymo procesas bus 
grindžiamas tiesiogine 
vaiko patirtimi 

Vaikai įgijo prasmingų 
žinių, lavino visas 
reikiamas 
kompetencijas.  

Ugdymo procese 
skatinamas vaiko 
pažinimo, atradimo 
džiaugsmas. 
 
Veikla organizuojama 
sudarant sąlygas vaikui 
ugytis per tiesioginę 
savo patirtį.   
 
 
 
 
Grupės aplinkos 
papildytos 
priemonėmis, 
padedančiųomis vaikui 
kūrybiškai veikti. 

Išvykos į parką, prie 
upės leidžia vaikams 
natūraliai ugdytis 
įvairias kompetencijas. 
 
Mokinio krepšelio lėšos 
skirtos pažintinei vaikų 
veiklai padeda 
paįvairinti ugdymosi 
aplinką perkeliant ją į 
kraštotyros, dailės 
galerijos, lėlių vežimo 
teatro erdves. 

Komentaras. Vaikas yra stebėtojas ir pamėgdžiotojas. Stebint jam kyla natūralus noras veikti 
pačiam. Veikdamas ar žaisdamas jis atkuria matytą veiksmą. Jo išgyvenimai veiklos ar žaidimo 
metu skverbiasi į sąmonę ir formuoja vaizdinius ir sąvokas. Vaikas žaisdamas ar užsiimdamas 
mėgstama veikla ugdosi įvairias kompetencijas. Veikla su natūraliomis medžiagomis leidžia vaikui 
pažinti tikrąjį, o ne iškreiptą pasaulį. Auklėtoja dienos ritme ne tik pakankamai laiko skiria laisvam 
žaidimui, bet ir sudaro erdvę vaikų savarankiškumui.  
Ugdymosi procesas 
teiks vaikui džiaugsmo, 

Vaikai noriai lanko 
lopšelio-darželio 

Įstaigoje taikomi 
Valdorfo pedagogikos 

2014 m. vidutinis vaikų 
lankomumas siekė 89 
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o turinys atitiks 
augančio vaiko 
poreikius.  

grupes. 
 
 
 
 
 
Organizuotas  
specialiojo ugdymo 
komisijos darbas. 
 

principai ir metodai 
nukreipti į vaiką kaip 
individualybę  su savo 
gebėjimais, polinkiais, 
interesais. 
 
Pradėtas pasirengimas 
ikimokyklinio ugdymo 
programai atnaujinti 
pritaikant ją vaikų 
pasiekimų aprašo 
sėkmingam 
įgyvendinimui. 
 
Suteikta logopedo 
pagalba vaikams 
turintiems kalbos ir 
komunikacijos 
sutrikimus. 
 
 
 
Užtikrintas sveiko ir 
vaikų poreikius 
atitinkančio 
valgiaraščio 
sudarymas. 
 
Sudaryta sveika 
aplinka, formuojami 
higienos įgūdžiai, 
ugdoma vaikų 
sveikatos 
kompetencija.  
 

procentus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tėvai patenkinti, kad 
įstaigoje suteikiama 
logopedinė pagalba 
vaikams, turintiem 
kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų. 
 
 
Vaikai  maitinami 
skaniai ir sveikai. 
 
 
 
 
Mažas sergamumas. 
 
Sudaryta sutartis su 
sveikatos biuru dėl 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialisto 
paslaugų teikimo. 

Komentaras. Kiekvienas į grupę atėjęs vaikas yra individualus. Pedagogo užduotis - sudominti 
vaiką grupėje vykstančia veikla, kad ji ne tik patiktų vaikui, bet ir ugdytų jo kompetencijas.  
Grupės aplinka bus 
papildyta priemonėmis 
skatinančiomis  vaiko 
kūrybiškumą. 
 
 
 

 
 
 
 
Atnaujintas ūkinis 
inventorius. 

Grupių erdvės 
papildytos naujomis 
priemonėmis ir žaislais.  
 
100 proc. 1 grupei seni 
kilimai pakeisti naujais. 
 
100 proc. pakeisti 
lopšelio indai. 
 
100 proc. atnaujintos 
vaikų antklodės. 
 
 
60 proc. senos lopšelio 
grupės lovos pakeistos 

Įsigytos virtuvėlės 
vaikų kūrybiniams 
žaidimams. 
 
Pagerėjo estetinis 
grupių vaizdas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagerėjo vaikų poilsis 
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naujomis medinėmis. 
 
1 grupei nupirkta 20 
vnt. mobilių lovelių. 
 
40 proc. aliuminių 
virtuvės puodų pakeista 
naujais nerūdijančio 
plieno puodais.  
 
Priešmokyklinėje 
grupėje 20 proc. senų 
baldų pakeista naujais. 
 
Nupirkti du nauji 
kilimai salei.  
 

 
 
 
 
 
Pagerėjo maisto kokybė 
 
 
 
 
Gražesnis estetinis 
vaizdas 
 
 
Gražesnis estetinis 
vaizdas 

Komentaras. Lopšelis-darželis turimas lėšas naudojo efektyviai. Planuodamas pirkimus atsižvelgė 
į higienos normų reikalavimus, grupių aplinką, kitus veiksnius, padedančius išskirti prioritetus.  

 

Lopšelio – darželio vykdytos programos, projektai 

 

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

Valdorfo pedagogikos elementus ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo 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 atnaujinant ir 

įprasminant.   

2014 m. lopšelis-darželis įgyvendino 2013 – 2014 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo 

programos ugdymo planą bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo minisrto 2013 m. 

lapktičio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

parengė ir įgyvendina lopšelio-darželio „Rugelis“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą. 

Pagrindinis tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo 

gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam 

sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje. Planuoti ir įgyvendinti uždaviniai leido įgyvendinti plane 

išsikeltą tikslą. Visi priešmokyklinio amžiaus vaikai pasiekė mokyklinę brandą ir sėkmingai įsiliejo 

į pirmokų gretas. 2014 m. priešmokyklinio ugdymo programą baigė 23 mokiniai. 2014 m. rugsėjo 1 

dieną šią programą pradėjo 26 priešmokyklinio amžiaus vaikai. 1 vaikas rugsėjo viduryje pakeitė 

gyvenamąją vietą ir išvyko mokytis į kito miesto ugdymo įstaigą. Nuo 2014 m. rugsėjo 

analizuojama Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 

patvirtinta atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa ir rengiamasi ją taikyti nuo 2015 

m. rugsėjo 1 d.  
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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.  

Lopšelio-darželio geografinė padėtis padeda įgyvendinti Valdorfo pedagogikos idėjas. 

Įstaiga įsikūrusi toliau nuo pagrindinių gatvių, didelių objektų, bet šalia miesto parko ir upės. Vaikai 

pasivaikščiojimų metu turi galimybę tiesiogiai patirti gyvosios ir negyvosios gamtos pažinimo, 

atradimo, tyrinėjimo džiaugsmą, mokytis skaičiuoti, lavinti kalbinius įgūdžius, ugdytis sveikatos 

kompetencija.    

 Tęsėsi lopšelio-darželio ir jo socialinio partnerio, Mykolo Karkos pagrindine mokykla, 

bendradarbiavimas, leidęs 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 mokykloje 

rengtose abėcėlės šventėje, muzikiniame konkurse „Mažieji talentai“, sporto šventėje, mokyklos 

vardadienio šventėje ir kt.  

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

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

knygomis, bet ir dalyvavo įvairiuose renginiuose: šventėje, skirtoje knygos dienai, kelėdinės eglutės 

įžiebimo šventėje, kituose renginiuose. Spalio mėnesį bibliotekoje buvo suorganizuota lopšelio-

darželio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvų kūrybinių darbelių paroda iš sodo ir daržo 

gėrybių „Rudenėlio vaišės“. 

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

Meninio ugdymo pedagogės parengė vaikus ir pasirodė bendruomenių rūmuose vykusiame 

tarptautiniame konkurse „Sing Christmas“, surengtame miesto bendruomenei. Prieš Kalėdas 

lopšelis-darželis dalyvavo mieste organizuotame kalėdinių eglučių puošimo konkurse. Tradiciškai 

visa lopšelio-darželio bendruomenė šventė Šeimos dieną, dalyvaudami edukacinėje programoje, 

kurią surenrė koncertinė įstaiga „Panevėžio garsas“. Lopšelio-darželio priešmokyklinukai dalyvavo 

dailės galerijos organizuotoje edukacinėje programoje „Velykų vainikas“, o kartu su vyresniaisiais 

darželio vaikais dalyvavo Panevėžio kraštotyros muziejaus organizuotoje edukacinėje programoje 
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„Bitelės istorija“. Gruodžio mėnesį lopšelio-darželio vaikams organizuota edukacinė programa – 

spektaklis „Meduolių trobelė“.  

Įstaigoje sėkmingai įgyvendinama Lopšelio-darželio „Rugelis“ Ikimokyklinio ugdymo 

programą, taikant Valdorfo pedagogikos metodus. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa 

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

gebėjimus, norus. Ugdymo procesas siejamas su metų laikais, kalendorinėmis šventėmis, tuo būdu 

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.  

2014 m. atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro 

įgyvendinamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo plėtra“, pedagogų žinias įgytas projekto mokymuose, norint pasirengti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų  aprašo įgyvendinimui, 2014 m. direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai atnaujinti. 

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.  

Lopšelio-darželio pedagogai mokytojų tarybos posėdyje aptarė Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ ir numatė gaires, kaip įgyvendins įsakymo nuostatas. Visi 

pedagoginiai darbuotojai sėmėsi gerosios darbo patirties seminare „Rokiškio ir Zarasų rajonų 

lopšelių-darželių pedagoginė patirtis“, 5 pedagogės dalyvavo seminare „Ritualinė žaidybinė ir 

meninė lėlių teatro visuma Valdorfo darželyje“ Mažeikiuose. Trys pedagogės tobulino IKT 

technologinio raštingumo pagrindus.   
 

  Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

Lopšelis–darželis yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš valstybės biudžeto (tikslinė 

dotacija – mokinio krepšelis), savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą 

sąmatą, kitų lėšų šaltinių, paramos. Finansines operacijas atlieka įstaigos vyriausiasis buhalteris. 
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Lopšelis–darželis buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 

vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

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 2014 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti buvo skirta 1245,9 

tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui 791,6 tūkst. litų. Savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 749,7 tūkst. 

litų, iš jų: darbo užmokestis 542,3 tūkst. litų, mityba 26,4 tūkst. litų, komunalinės paslaugos 12,9 

tūkst. litų; mokinio krepšelio lėšų skirta 340,5 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui 249,3 tūkst. litų; ir 

155,6 tūkst. litų asignavimų sudaro pajamos už teikiamas paslaugas ( 148,4 tūkst. litų – įmokos už 

vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje, 7,2 tūkst. litų - pajamos už prekes ir paslaugas), EURO 

kompensavimo programos asignavimai sudarė -120 litų. 

Finansavimo šaltiniai Paskirtis Suma, tūkst. 
litų 

Savivaldybės biudžeto 
lėšos 

Darbo užmokestis 542,3 
Socialinio draudimo įmokos 167,1 
Mityba 26,4 
IMT einamasis remontas 1,0 
Komunalinės paslaugos 12,9 
Iš viso SB: 749,7 

Mokinio krepšelio lėšos 

Darbo užmokestis 249,3 
Socialinio draudimo įmokos 77,2 
Ryšių paslaugos 2,3 
Spaudiniai ir kitos prekės 8,6 
Kvalifikacijos kėlimas 1,8 
Kitos paslaugos 1,3 

Iš viso MK: 340,5 

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

Mityba 107,8 
Medikamentai, apranga ir patalynė, bei kitos 
prekės 19,7 
Ryšiai ir kitos paslaugos 9,9 
Komunalinės paslaugos 14,4 
Kvalifikacijos kėlimas 0,4 
IMT einamasis remontas 3,4 

Iš viso Spec.l: 155,6 

EURO kompensacija 
Kitos paslaugos 0,12 

Iš viso EURO komp. 0,12 
 

Per 2014 metus buvo gauta ir panaudota 1240,3 tūkst. litų asignavimų, iš jų: 749,7 tūkst. litų 

iš savivaldybės biudžeto, 149,2 tūkst. litų specialiųjų lėšų, 340,5 tūkst. litų mokinio krepšelio lėšų ir 

0,1 tūkst. litų valstybės lėšų dėl programos "EURO kompensavimas". 2014 metų pradžioje gautas 
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0,8 tūkst. litų likutis specialiųjų lėšų surinktų už įstaigos suteiktas paslaugas ir pervestų į 

savivaldybės iždą 2013 metų pabaigoje. Taip pat 2014 m. gautas 90,0 tūkst. litų netiesioginis 

finansavimas iš savivaldybės biudžeto tiesiogiai apmokant AB „Panevėžio energija“ už suvartotą 

šilumos energiją. 

Šiais metais savivaldybės biudžeto asignavimai lyginant su 2013 m. skirtais biudžeto 

asignavimais padidėjo 109,0 tūkst. litų. Be abejo didesnis finansavimas skirtas ir dėl to, kad 

lopšelis-darželis dirbo per 2014 metų vasarą, bet reikia nepamiršti, kad 2014-10-01 LR Vyriausybė 

pakėlė MMA iki 1035 litų, ir tai padidino įstaigos techninio personalo darbo užmokesčio sąnaudas 

2,9 tūkst. litų. Dėl įstaigai skiriamo nepakankamo finansavimo, susidarė 49,42 tūkst. litų 

kreditorinis įsiskolinimas (2013 m. 105,6 tūkst. litų, 2012 m. 95,8 tūkst. litų). Didelę kreditorinio 

įsiskolinimo dalį sudaro įsiskolinimas darbuotojams už 2014 m. gruodžio mėnesį 13,5 tūkst. litų ir 

AB „Panevėžio energija“ už šilumos energiją 28,8 tūkst. litų.   

 

1 pav. Savivaldybės biudžeto lėšos tūkst. litų 2014-2013-2012 metais 

 

2014 metais 95 procentų savivaldybės biudžeto asignavimų skirta darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms, 1,7 procentų komunalinėms paslaugoms, 3,5 procentų mitybai ir 0,1 

procentų skyrė ilgalaikio turto einamajam remontui (pasirengimui ateinantiems mokslo metams). 

Kaip matome iš lentelės, miesto savivaldybė neskyrė lėšų ryšiams, kalifikacijos kėlimui, kitoms 

paslaugoms ar kitoms prekėms.  
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2 pav. Mokinio krepšelio lėšos tūkst. litų 2014-2013-2012 metais  

 

Didžiausia mokinio krepšelio lėšų dalis – 95,9 procentų skirta pedagogų darbo užmokesčiui 

ir socialinio draudimo įmokoms, 2,5 procentų spaudiniams ir kitoms prekėms. Įsigyta medinių 

žaislų, knygelių, indai dviems lopšelio grupėms, mobilios lovelės darželio grupei, žaidimų, 

mokymo priemonių priešmokyklines grupes lankantiems vaikams. Kvalifikacijai ir kitoms 

paslaugoms bei ryšiams skirta 1,6 procentų mokinio krepšelio lėšų. Vadovaujantis Mokinio 

krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarką, 2014 metais šioms reikmėms įstaiga galėjo skirti 

tiek, kad būtų užtikrintas šių lėšų poreikis. 
 

3 pav. Specialiųjų programų lėšos 2014-2013-2012 m. tūkst. litų 
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2014 m. buvo nesurinkta tik 0,02 tūkst. litų lėšų už įstaigos suteiktas paslaugas pagal 

sąmatą, t.y. planuota surinkti 155,6 tūkst. Lt, o surinkta 155,58 tūkst. litų. Lopšelis-darželis 2014 m. 

panaudojo 149,2 tūkst. litų surinktų lėšų. Įstaiga 68,5 procentų lėšų sumokėjo tiekėjams už maisto 

produktus, 2,3 procentų - ilgalaikio turto einamąjam remontui, 6,9 procentų kvalifikacijos kėlimo, 

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

darželis 50 procentų komunalinių sąnaudų privalėjo padengti taip pat iš šių tėvų įmokų ir tai sudarė 

9,2 procentų arba 13,7 tūkst. litų. Kitos surinktos lėšos buvo panaudotos įvairioms prekėms, 

skirtoms vaikų ugdymui, medinėms lovelėms lopšelio grupių vaikams, medikamentų, aprangos ir 

patalynės, higienos, valymo, skalbimo, dezinfekavimo, smulkaus remonto prekėms įsigyti (19,7 

tūkst litų arba 13,2 procentų ). 

Lopšelis-darželis 2014 m. sausio-birželio mėn iš Panevėžio teritorinės darbo biržos gavo 

subsidiją 2,57 tūkst. litų 50 procentų darbo užmokesčiui kompensuoti naujam įdarbintam 

darbuotojui, pagal ESF projektą "Pagalba įsidarbinant". 

 

Kitų lėšų panaudojimas 

 

Per 2014 m. lopšelis–darželis gavo 2 proc. paramos sumoje 3,2 tūkst. litų bei turėjo 

nepanaudotų lėšų likutį 1,6 tūkst. litų, viso 4,8 tūkst. litų. Iš jų per 2014 m. panaudojo 1,5 tūkst. litų 

lopšelio – darželio nuostatuose, veiklos programose numatytiems tikslams bei uždaviniams 

įgyvendinti. Už paramos lėšas buvo sumokėta advokatui už teisines paslaugas. 

Per 2014 m. lopšelis–darželis gavo ir panaudojo 3,4 tūkst. litų valstybės lėšų Socialinės 

paramos įgyvendinimo programai vykdyti (priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamam 

maitinimui). 

 

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS 

 PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 
Atsižvelgiant į 2014 – 2016 metams strateginiame plane numatytų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą  įstaiga savo prioritetine veikla laiko: 

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si), taikant Valdorfo pedagogikos elementus, 

užtikrinimas; 

- pasiruošti atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui; 

- atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą, taikant Valdorfo pedagogikos elementus, 

pritaikant ją vaikų pasiekimų aprašo įgyvendinimui; 

- siekti, kad pedagogų kvalifikacija atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus; 

- tęsti „Tėvų mokyklėlės“ veiklą; 

- įsigyti naujų įrenginių kiemo žaidimo aikštelėms; 
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- pakeisti senas vaikų kėdes ir stalus naujais, pakeisti likusios lopšelio grupių lovas naujomis, 

atnaujinti žaidimų kampelių baldelius; 

- atnaujinti valgyklos įrankius, indus, virtuvės inventorių; 

- peržiūrėti ir atnaujinti įstaigos vidaus tvarkos dokumentus ir dokumentus susijusius su 

naujos valiutos (euro) įvedimu; 

- ieškoti lėšų ir galimybių pastato apšiltinimui ir atnaujinimui bei naujos įvažos įrengimui. 

 

 

 


