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I. ĮŽANGA 

Per 2011metus Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – darželis) 

veiklos pobūdis nepasikeitė. Darželį  lankė 114 vaikų nuo 1,5 iki 7-erių metų amžiaus. Veikė 

6 grupės: 1 – lopšelio amžiaus vaikams, 4 – ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1 – 

priešmokyklinio amžiaus vaikams.  Darželyje dirbo 30 darbuotojų, iš jų – 15 pedagogų. 

Darželis – respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys.  

2011 metų darželio veiklos prioritetai: 

- ikimokyklinės programos įgyvendinimas; 

- priešmokyklinio amžiaus vaikų tinkamas paruošimas mokyklai; 

- sveikos gyvensenos propagavimas vaikams ir bendruomenės nariams; 

- pilietinis, patriotinis ugdymas.  

Darželyje vaikai ugdomi pagal dvi programas. Ankstyvojo ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymą reglamentuoja individuali darželio ikimokyklinio ugdymo programa, 

kurioje veiklos turinys orientuotas į projektinę veiklą. Vykdomi 9 projektai: sausio mėn. – 

„Do, re, mi...- džiaugiasi vaikai visi“;  vasario mėn. – „Graži žiema gimtinėje“; kovo mėn. – 

„Pavasarinis gūsis“; balandžio mėn. – „Ir suaugę ir maži – darbą mylime visi“; gegužės mėn. 

– „Džiaugias tėtis ir mama, kai saugaus aš“; rugsėjo mėn. – „Laba diena“; spalio mėn. – 

„Lietaus stotelės“; lapkričio mėn. – „Iš tvarto močiutės ir miško gražaus“;  gruodžio mėn. – 

„Balta drobulė visą žemę užgulė“. Kiekvienas projektas suskirstytas į įgyvendinimo etapus – 

temas. Kadangi  darželio prioritetinė veiklos kryptis – vaikų sveikatos stiprinimas, tai, 

įgyvendinant projektus, sistemingai ir nuosekliai diegiami sveikos gyvensenos įgūdžiai.  

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą reglamentuoja „Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. 

Kita veikla, kuriai skiriamas didelis dėmesys – pilietinis, patriotinis ugdymas. 

Veiklos metu vaikai skatinami pajusti, kad turi Gimtinę, lanko artimiausius kultūros, istorijos 

ir gamtos paminklus, sužino apie iškilius gimtinės žmones, gimtosios vietovės praeitį, domisi 

tautos šventėmis, tradicijomis, papročiais. 

Vaikai, lankantys darželį ir praleidžiantys jame didžiąją dienos dalį, ugdomi 

įvairiapusiškai. Saugoma ir stiprinama vaikų fizinė ir psichinė sveikata, plėtojami vaikų 

meniniai gebėjimai – veikia muzikavimo, šokių, vaidybos, dailės ir rankų darbų, sporto, 

etninio ugdymo būreliai.  

 

 

 



II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

 Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

ugdanti visas vaiko kompetencijas, puoselėjanti fizinę ir emocinę vaiko sveikatą, skiepijanti 

sveikos gyvensenos įgūdžius.  

Misija: kūrybingo, sveiko, laisvo, norinčio mokytis ikimokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymas. 

Darželyje sudarytos sąlygos vaikams, darbuotojams, tėvams atskleisti savo 

individualumą, kūrybingumą. Vyko vaikų piešinių parodos  darželyje, policijos komisariate, 

bibliotekoje. 

 Darbuotojai ir tėvai turėjo galimybę savo kūrybinius darbus eksponuoti darželyje 

vykusiose parodose: rudeninių kompozicijų,  kalėdinių puokščių, velykinių kompozicijų. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Jurevičienės karpinių paroda buvo organizuota 

Kupiškio kultūros centre. Auklėtojos R. Petrikienės paveikslai iš odos puošia darželio 

patalpas. Darželio darbuotojų ansamblis koncertavo socialiniams partneriams iš Anykščių 

lopšelio-darželio „Žiogelis“, asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariams. Darželyje visi 

bendruomenės nariai pripažįstami ir vertinami. 

 Pedagogų tarybos ir metodinės grupės posėdžiuose buvo svarstomi šie 

klausimai: ugdomosios veiklos orientavimas į vaikus, pedagoginės priežiūros tikslingumas, 

veiklos planavimas, metiniai planai ir kt. 

Vyko tradiciniai renginiai: valstybinių švenčių paminėjimai, velykinės 

pramogos, Šeimos šventės, palydėtuvės į mokyklą, rugsėjo 1-osios šventė, derliaus šventė, 

adventiniai vakarojimai,  kalėdinės eglutės šventės. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 

buvome pasikvietę L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos jaunuosius šaulius. Dalyvavome 

Lietuvos futbolo federacijos projekte „Futboliukas“.  Darbuotojai tvarkė Kupos pakrantės 

aplinką, dalyvavo akcijoje „Darom 2011“. Darželio tradicijas kūrė vaikai, darbuotojai, tėvai. 

Jos atliepė visų bendruomenės narių poreikius. 

  Buvo palaikomi ryšiai su socialiniais partneriais: susitikimai su Kupiškio Kupos 

pradinės ir Kupiškio P. Matulionio progimnazijos pradinių klasių mokytojomis ir mokiniais, 

Kupiškio meno mokyklos mokytojomis ir mokiniais. Buvo organizuota darželio pedagogių 

išvyka  į Pakruojo  lopšelį-darželį „Saulutė“.  Vyko aktyvus bendradarbiavimas su kolegomis 

iš kitų rajono ikimokyklinių įstaigų: poilsinis renginys „Keiskim temą“,  projektas „Lėlė – 

glaustukė“, susitikimas su Mike Melagėliu, „Mažųjų olimpiada“. Darželio pedagogės 

organizavo seminarą Panevėžio, Anykščių, Rokiškio, Kupiškio rajonų ikimokyklinių įstaigų 



darbuotojoms „Sveikos gyvensenos ugdymas Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“. 

Darbo patirtis“. Svečiuose lankėsi kolegės iš Latvijos Respublikos Rygos rajono. Jos buvo 

supažindintos su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistema, su mūsų rajono ikimokyklinio 

ugdymo tvarka.   Darželio ryšiai buvo įvairūs ir tikslingi – turėjo teigiamą poveikį darželio 

veiklai. 

Darželio pedagogės aktyviai tobulino savo kvalifikaciją. Buvo tobulinamos 

pedagoginės, psichologinės ir kitos ugdymo procesui reikalingos kompetencijos. Per 2011 

metus pedagogės kėlė kvalifikaciją 162 dienas.  Auklėtoja I. Stančikienė ir direktorė D. 

Koženiauskienė dalyvavo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ 

mokymuose. 10 auklėtojų dalyvavo šio projekto kompiuterinio raštingumo mokymuose. 

Bendradarbiaujant  su Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai 

centru, buvo sukurti pranešimai darbo patirties sklaidos seminarui apie sveikos gyvensenos 

diegimą  darželyje: „Sveika gyvensena Kupiškio vaikų l/d „Obelėlė“ (direktorė D. 

Koženiauskienė), „Orientavimosi sportas darželyje“ (direktoriaus pavaduotoja V. Kuprienė), 

„Fizinis vaikų aktyvumas“ (papildomo ugdymo pedagogė J. Naikauskienė), „Sportiniai 

renginiai darželyje“ (auklėtoja L. Rimšienė), „Ekologinis, etninis ugdymas“ (auklėtoja V. 

Vaitiekūnaitė), „Psichinės – emocinės vaikų sveikatos ugdymas per muzikavimą, šokius“ 

(muzikos pedagogė L. Vaidilienė), „Psichinės – emocinės vaikų sveikatos ugdymas per 

vaidybą“ (priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Jurevičienė).  Taip pat buvo sukurta autorinė 

programa seminarui „Efektyvus/neefektyvus vadovavimas. Lyderystė“ (direktorė D. 

Koženiauskienė) – seminaras pravestas VJUC „Varpelis“ pedagogėms. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė V. Jurevičienė skaitė paskaitą „Karpiniai“ rajoninėje  konferencijoje 

„Jaunimą atveskime į kaimą senųjų amatų keliu“.  Papildomo ugdymo pedagogė J. 

Naikauskienė dalyvavo asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ organizuotame konkurse „Mano 

geriausias pranešimas“ ir buvo paskatinta dovanėle. Darželio pedagogai suinteresuoti 

profesiniu tobulėjimu, savo patirtimi dalinasi su kitų įstaigų pedagogais. 

 Ugdymo procesas buvo diferencijuojamas. Vaikams, turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų,  buvo  teikiama logopedo pagalba.  Vaikams, turintiems reikiamų 

gebėjimų, veikė vaidybos, muzikavimo būreliai. Priešmokyklinio amžiaus vaikai lankė šokių 

ir dailės bei rankų darbų būrelius. Visi vaikai lankė sporto būrelį. 19 vaikų lankė etninio 

ugdymo būrelį. Dalyvavome  Tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

„Zipio draugai“. Ugdomoji veikla buvo tikslinga, įvairi ir kūrybinga. 

 Darželio veikloje aktyviai dalyvavo darželio taryba: buvo analizuojama darželio 

veikla, veiklos planas 2012 metams ir strateginis veiklos planas 2012-2014 m., aptariami 



paramos ir labdaros lėšų panaudojimo klausimai, organizuota kalėdinė vakaronė 

darbuotojams.  Vyko veiksmingas darželio tarybos ir administracijos komandinis darbas.  

 Panaudojant Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. lėšas buvo pagaminti baldai 

„Bitučių“ grupėje. Darželio bendruomenė buvo informuota apie labdaros lėšų panaudojimą. 

 Tėvams pageidaujant buvo sudaryta galimybė vaikams būti darželyje iki 18 val. 

 Galima teigti, kad darželyje buvo tenkinami ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) poreikiai, lavinamos visos vaikų individualios 

galimybės, atsižvelgiama į tėvų ir darbuotojų poreikius, pasiūlymus, pageidavimus. 

 

III. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

 2011 m. darželis vykdė šias biudžeto programas: Švietimo įstaigų veikla, 

Viešieji darbai. 

 Darželis buvo finansuojamas Kupiškio rajono savivaldybės bei Mokinio 

krepšelio lėšomis. 2011 m. darželiui patvirtinta 722382,75 Lt asignavimų. Iš jų: Mokinio 

krepšelio lėšos – 280652 Lt (priešmokyklinis ugdymas – 42892,31 Lt; ikimokyklinis ugdymas 

– 237759,7 Lt),   biudžeto lėšos – 441730,74 Lt. Panaudota lėšų (kasinės išlaidos): Mokinio 

krepšelio – 280652,01 Lt; biudžeto – 441730,65 Lt. Vykdant Viešųjų darbų programą, gauta ir 

panaudota 3070 Lt. 

 2011 m. atliktas einamasis remontas darželio patalpose (pakeistas šilumokaitis,  

2 grupių radiatoriai, apšiltintos 2 sienos) įsigyta ugdymo priemonių,  smulkaus inventoriaus, 

kanceliarinių prekių.  Geriau tenkinami ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo(si) poreikiai, lavinamos visos vaikų individualios galimybės, sudarytos 

tinkamos darbo sąlygos darželio personalui.  

Apibendrinus 2011 metais įvykdytas veiklas galima teigti, jog įstaiga dirbo 

efektyviai: įgyvendino 2011 metų veiklos programoje užsibrėžtus uždavinius, realizavo 

numatytas priemones. 

 

IV. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 

2012 m. planuojami šie darželio veiklos prioritetai: 

-  ikimokyklinės ugdymo programos koregavimas ir įgyvendinimas; 

- į vaiką orientuoto ugdymo diegimas; 

-  priešmokyklinio amžiaus vaikų tinkamas paruošimas mokyklai; 



- bendradarbiavimo veiklos plėtojimas su darželiais, dalyvaujančiais  respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje; 

-  sveikos gyvensenos propagavimas vaikams ir bendruomenės nariams; 

-  pilietinis, patriotinis ugdymas. 

 

 

 

       Direktorė                                                                      Danguolė Koženiauskienė 
(asignavimų valdytojas)  (parašas)                                  (vardas, pavardė) 
 
PRITARTA: 
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 
2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.TS-93 
„Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  
2011 metų veiklos ataskaitai“ 


