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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VADOVO 2012  METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ĮŽANGA 

 

Per 2012 metus Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – darželis) 

veiklos pobūdis nepasikeitė. Darželį  lankė 115 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 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys.  

2012 metų darželio veiklos prioritetai: 

- į vaiką orientuoto ugdymo diegimas; 

- sveikos gyvensenos propagavimas vaikams ir bendruomenės nariams; 

- bendradarbiavimo veiklos plėtojimas su darželiais, dalyvaujančiais Respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje; 

- 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 saugus aš“;  

• rugsėjo mėn. – „Laba diena“;  

• spalio mėn. – „Lietaus stotelės“; 

•  lapkričio mėn. – „Iš tvarto močiutės ir miško gražaus“;  

•  gruodžio mėn. – „Balta drobulė visą žemę užgulė“.  
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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, 

tradicijomis, papročiais, švenčia kalendorines  šventes. 

 

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. 

Vadovaujantis Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ strateginiu planu 2012-

2014 m., darželyje vykdomos 4 programos. 

Programa „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“  

Strateginis tikslas: užtikrinti ugdomosios veiklos tikslingumą, veiksmingumą, kūrybiškumą.   

Įgyvendintos priemonės: 

1. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas: 

1.1. Dalyvauta seminaruose: „Ikimokyklinio ugdymo planavimas ir refleksija“, „Kaip bendrauti 

su ugdytinių tėvais“, „Lytiškumo ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“, „Krizių ir probleminių 

situacijų valdymas“, „Meninio ugdymo turinio naujovės“, „Ugdymo(si) proceso tobulinimo 

galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“  ir kt.  

1.2. Parašyta kvalifikacijos tobulinimo programa ir organizuotas seminaras – diskusija „Į vaiką 

orientuotas ugdymas“ Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio, Biržų rajonų darželių pedagogėms (lektorė 

– D. Koženiauskienė, direktorė). 

1.3. Parašyta kvalifikacijos tobulinimo programa ir organizuotas seminaras darželio pedagogėms 

„Etninis ugdymas darželyje“ (lektorės – L. Vaidilienė, muzikos pedagogė, V. Vaitiekūnaitė, 

auklėtoja, D. Koženiauskienė, direktorė). 
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1.4. Sukurta metodinė priemonė auklėtojoms „Rekomenduojami kūriniai etnokultūrinei raiškai 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ (autorės – V. Vaitiekūnaitė, auklėtoja,  L. 

Vaidilienė, muzikos pedagogė). 

1.5. Dalyvauta respublikinėje konferencijoje „Gyvenkime sveikiau ir dalinkimės“ ir skaityti 4 

pranešimai apie sveikos gyvensenos ugdymo organizavimą mūsų darželyje (lektorės – D. 

Koženiauskienė, direktorė, V. Kuprienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, V. Vaitiekūnaitė, 

auklėtoja, J. Naikauskienė, papildomo ugdymo pedagogė).  

1.6. Dalyvauta rajoninėje-praktinėje konferencijoje apie senoviškas kupiškėnų vestuves. 

2. Lygaus mokyklinio starto politika: 

2.1. Viktorina „Mokyklos link“. 

2.2. Palydėtuvės į mokyklą. 

2.3. Vaikų ir tėvų išvykos į P. Matulionio progimnaziją ir Kupos pradinę mokyklą, susipažinimas 

su būsimosiomis mokytojomis ir mokymo įstaigomis. 

2.4. P. Matulionio progimnazijos ir Kupos pradinės mokyklos mokinių koncertai darželio 

bendruomenei (5 koncertai – sausio mėn. ir spalio-lapkričio mėn.). 

3. Renginių, ugdančių pilietiškumą organizavimas: 

3.1. Valstybinių švenčių minėjimas grupių veiklose. 

3.2. Susitikimas su Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos jaunaisiais šauliais ir jų 

vadovu. 

3.3. Dalyvauta pilietinėje akcijoje, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

3.4. Dalyvauta vaikų piešinių parodoje „Olimpinės gėlės Lietuvai“. 

3.5. Mokomosios-pažintinės išvykos Kupiškio gaisrinę, policijos komisariatą, A. Petrausko 

etnografijos muziejų. 

3.6. Dalyvauta konkurse „Aš noriu gyventi“ (gamtosaugine tema). Konkurso laureatu tapo 

ugdytinis  Simonas Laurinavičius (6 m.). 

3.7. Dalyvauta akcijose „Darom 2011“, „Eko drąsa“. Surinkta, išrūšiuota  ir  UAB „Ecoservice“ 

išvežimui priduota 575 kg makulatūros ir 656 kg elektroninių atliekų. 

3.8. Dalyvauta liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“. Ugdytinis Tomas Urbanovičius 

(5 m.) tapo laureatu. 

3.9. Dalyvauta edukacinėse programose „Duonos kepaliukas“ ir „Kiaušinių marginimas“. 

Programa „Darželio kultūra“ 

Strateginis tikslas: tobulinti individualių ir bendruomeninių poreikių tenkinimo sistemą. 
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Įgyvendintos priemonės: 

1. Darželio bendruomenės narių kūrybos vertinimas. 

1.1. Dalyvauta   Respublikinės   ikimokyklinių   įstaigų   darbuotojų   asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“  ritminių   šokių   konkurse „Kaip mokam, taip šokam“ (šokio autorės – L. 

Vaidilienė, muzikos pedagogė, Valerija Kuprienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Svetlana 

Jakutienė, valytoja). 

1.2. Dalyvauta Užkrečiamų ligų ir AIDS centro iniciatyvoje ir sukurtas „Švarių rankų šokis“ 

(šokio autorės L. Rimšienė, auklėtoja ir L. Vaidilienė, muzikos pedagogė).  

1.3. Vaikų, auklėtojų, tėvų parodos: „Myliu Lietuvą“, „Viskas iš atliekų“, „Rudeninės gėrybės ir 

skėčiai“, „Gyvūnai mano aplinkoje“.  

1.4. Organizuotas rajoninis kūrybinių darbų pleneras po atviru dangumi „Rudens spalvos“ L. 

Stuokos-Gucevičiaus aikštėje. Dalyvavo 3 rajono mokyklos ir 3 darželiai.  

1.5. Respublikiniam bitininkų suvažiavimui piešti piešiniai tema „Skrisk, bitute, čiūto“.  

1.6. Piešiniai tema „Aš vaikas, kuriu pasaulį, kuriame noriu gyventi“. Tai po šalį keliaujantys 

piešiniai „ant ratų“.  

1.7. Dalyvauta Dainų dainelės konkurse, miesto vaikų ir mokinių meno šventėje. 

1.8. Dalyvauta vaikų piešinių parodoje „Žiemos džiaugsmai“ Kupiškio viešojoje bibliotekoje. 

1.9. Vaikų ir darbuotojų ansamblis koncertavo tėvams visuotinių susirinkimų metu, švenčiant 

darželio 25-erių metų jubiliejų, A. Petrausko etnografiniame muziejuje, atidarant priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės V. Jurevičienės karpinių parodą, darželių renginyje „Mano vaikystės etiudai“.  

1.10. Dalyvauta akcijoje „Švęskime kartu“, paruošėme kompoziciją prie miesto kalėdinės eglės. 

         2. Darželio tradicijos 

2.1. Sporto renginiai darželio bendruomenei:  „Sportuojant šeima“, „Orientavimosi varžybos“, 

„Mažoji olimpiada“. 

2.2. Pavasarinė bendruomenės talka tvarkant darželio aplinką. 

2.3. Šeimos šventės grupėse. 

2.4. Darželio 25-ojo gimtadienio šventė. 

2.5. Vaikų ir darbuotojų kalėdinės vakaronės. 

2.6. Kaziuko mugė darželyje ir Kupiškio kultūros centre. 

      3. Darželio ryšiai 

3.1. Rajono ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio „Kibirkštėlė“ veikla. 

3.2. Susipažinimas su kolegų iš Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“, Biržų darželio–mokyklos 

„Vyturėlis“, Panevėžio lopšelių-darželių „Puriena“ ir „Žvaigždutė“, Rokiškio darželio-mokyklos 

„Ąžuoliukas“, Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio veikla.  
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3.3. Pažintinė išvyka į Zarasų r. Dusetų lopšelį-darželį „Sartukas“. 

3.4. Pažintinė išvyka po Rygos rajono ikimokyklines įstaigas. 

      4.  Informavimo apie darželio veiklą formos 

4.1. Du kartus per metus išleistas darželio informacinis laikraštukas „Žinios iš „Obelėlės“ .“  

4.2. Informacija apie darželio veiklą talpinama darželio internetinėje svetainėje 

www.obelele.kupiskis.lm.lt 

4.3. Išleistas jubiliejinis lankstinukas apie darželį.  

Programa „Pagalba vaikui ir šeimai“ 

 Strateginis tikslas: garantuoti vaiko poreikių, asmeninės raiškos tenkinimą; kurti 

įvairiapusę paslaugų teikimo sistemą. 

 Įgyvendintos priemonės: 

1. Papildomas ugdymas 

1.1. Vaidybos būrelio „Musė“ veikla: sukurtas spektaklis „Varna karaliaus pati“, dalyvauta 

„Molinuko“ teatro konkurse, kur vaikai tapo šalies laureatais. 

1.2. Šokių, muzikavimo, dailės ir rankų darbų, etninio ugdymo būrelių veikla: paruoštos 

programos grupių šventėms, tėvų susirinkimams, darželio gimtadienio šventei; vaikų piešinių 

parodos pastoviai eksponuotos darželyje.  

         2. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas 

2.1. Tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas. 

Programą įgyvendino 3 auklėtojos, dalyvavo 40 vaikų. 

2.2. Vaiko gerovės komisijos veikla. Dirbta su 24 vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų. 

           3. Sportinės veiklos organizavimas 

3.1. Sporto būrelio užsiėmimai kiekvieną pirmadienį: vyksta vaikų mankštos ir įvairi sportinė 

veikla. 

3.2. Organizuotos sportinės pramogos vaikams su tėvais, pasikviečiant Kraštiečių mikrorajono 

vaikus, nelankančius darželio. 

3.3. Dalyvauta darželinukų renginyje „Mes bėgikais norim būti“.  

          4. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas 

4.1. Pravesti 2 visuotiniai tėvų susirinkimai ir 10 grupių tėvų susirinkimų. Tėvus konsultavo P. 

Matulionio progimnazijos psichologė A. Kalvelytė, gydytoja-higienistė G. Markelienė. 

4.2. Tėvų akcija „Saugi ir tvarkinga mano vaiko žaidimų aikštelė“. Perdažyti lauko metaliniai 

žaislai, sutvarkytos tvorelės, suremontuoti laiptai. 
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4.3. Tėvų darbų parodos „Snaigių šokis“, „Šilta žiema“. 

4.4. Darbuotojų ir mamų akcija „Tu numegzk man, mama, kelią“. 

           5. Darželio savivaldos institucijų veikla 

5.1. Pravesti 2 darželio tarybos susirinkimai, kurių metu svarstyti darželio, būrelių veiklos planai, 

inicijuotos darželio aplinkos tvarkymo talkos, padėta organizuoti darželio 25-erių metų veiklos 

jubiliejų. 

5.2. Darbuotojų savišalpos fondo veikla: gimimo dienų proga sveikinami darželio darbuotojai; 

prisidėta prie darželio jubiliejaus organizavimo; įsigytas kraujospūdžio matavimo aparatas.  

Programa „Darželio valdymas“ 

     Strateginis tikslas: darželio planus pagrįsti realiais darželio ištekliais.  

               Įgyvendintos priemonės: 

       1. Atliktas vidaus auditas 

1.1. Darbuotojų apklausa parodė, kad daugumą darbuotojų tenkina darbas darželyje: 89 proc. 

jaučiasi reikalingi, 78 proc. jaučiasi įvertinti darbe. Aiškiai paskirstytos užduotys ir atsakomybė; 

įtampa ir stresas valdomi tinkamai; darbuotojai gauna pakankamą pagalbą ir palaikymą iškilus 

problemoms.  

1.2. Tėvų apklausa parodė, kad  100 proc. tėvų patenkinti vaikų ugdymu, auklėtojų kompetencija; 

juos tenkina darželio darbo laikas, įvairiapusiška darželio veikla. Tėvai pageidauja daugiau 

veiklos lauke ir kad vaikai būtų filmuojami kasdieninėje veikloje.  

1.3. Apklausos rezultatai apsvarstyti darželio taryboje, pedagogų taryboje; apklausos rezultatai 

panaudoti rengiant 2013 m. veiklos planą. 

         2. Turtinama darželio materialinė bazė 

2.1. Nupirkta 34 kėdės salei. 

2.2. Nupirkta 1 nešiojamas kompiuteris, projektorius, ekranas, spausdintuvas ( 3700 Lt už 2 proc. 

GPM). 

2.3. Nupirkta grupėms ugdymo priemonių, knygų už 7979,05Lt (MK ikimokyklinis), 2388,7 Lt 

(MK priešmokyklinis). 

         3. Atliktas darželio patalpų einamasis remontas 

3.1. Apšiltintos 3-os ir 6-os grupių sienos. 

3.2. Atliktas einamasis remontas grupėse. 

3.3. Pritvirtintos žaliuzės 3-oje ir 5-oje grupėse. 

3.4. Įrengtas apšvietimas prie lauko durų. 
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Vaikai, lankantys darželį ir praleidžiantys jame didžiąją dienos dalį, ugdomi 

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

gebėjimai, ugdomos pažinimo,  socialinė ir komunikavimo kompetencijos. 

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 

 

 2012 m. darželis vykdė šias biudžeto programas: Švietimo įstaigų veikla, Viešieji 

darbai. 

 Darželis buvo finansuojamas Kupiškio rajono savivaldybės bei Mokinio krepšelio 

lėšomis. 2012 m. darželiui patvirtinta 822064 Lt asignavimų. Iš jų: Mokinio krepšelio lėšos – 

269615 Lt (priešmokyklinis ugdymas – 42987 Lt; ikimokyklinis ugdymas – 226628 Lt),   

biudžeto lėšos –  431441  Lt.  Vykdant Viešųjų darbų programą, gauta ir panaudota 2681,81 Lt. 

 Vykdant Švietimo įstaigų veiklos programą, ugdymui surinkta 15037,40 Lt. Iš šių 

lėšų vaikams nupirktos ugdymo priemonės: piešimo popierius, kartonas, įvairūs dažai, 

flomasteriai, lavinamieji žaidimai.  

 2012 m. atliktas einamasis remontas darželio patalpose, 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 2012 metais įvykdytas veiklas galima teigti, jog įstaiga dirbo 

efektyviai: įgyvendino 2012 metų veiklos programoje užsibrėžtus uždavinius, realizavo numatytas 

priemones. 

 

IV. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 

2013 m. planuojami šie darželio veiklos prioritetai: 

- į vaiką orientuoto ugdymo diegimas; 

-  priešmokyklinio amžiaus vaikų tinkamas paruošimas mokyklai; 

- sveikos gyvensenos propagavimas vaikams ir bendruomenės nariams: dalyvavimas 

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ akcijos 
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„Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“ renginiuose; dalyvavimas Sveikatos metų 

renginiuose; 

-  pilietinis, patriotinis ugdymas; dalyvavimas Tarmės metų renginiuose. 

 

 

       Direktorė                                                                      Danguolė Koženiauskienė 
(asignavimų valdytojas)  (parašas)                                  (vardas, pavardė) 


