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                                                                                       PRITARTA 

                                                                            Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. TS-66 

 

KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VADOVO 2013 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Per 2013 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: su aukštuoju išsilavinimu 

11, su aukštesniuoju – 4. Darželyje dirbo 3 auklėtojai metodininkai, 1 muzikos mokytojas 

metodininkas, 1 logopedas metodininkas, 8 vyresnieji auklėtojai. Darželis – respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys.  

2013 metų 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“ plano 

„Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“ renginiuose; dalyvavimas Sveikatos metų 

renginiuose; 

- 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“, kurios įgyvendinimas dera su darželio ikimokyklinio ugdymo 

programos veiklomis. 

Kita sritis, 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.   

1 uždavinys: užtikrinti ugdymo kokybę, ugdymo metodų įvairovę. 

Įgyvendintos priemonės:  

1.1. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas: 

1.1.1.  Kupiškio r. Švietimo pagalbos tarnybos organizuoti  seminarai: „Klausymo ir skaitymo 

nauda vaiko tobulėjimui“, Efektyvus vadovavimas taikant Abipusio Mokymosi modelį“, „Taip 

kalbėjo mūsų senoliai“, „Viešųjų pirkimų problematika“, „Švietimo įstaigos dokumentų ruošimas, 

įforminimas ir valdymas“, „Lyderystė švietime“, Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymo 

programa ir kt. 

1.1.2. Parašytos 3 kvalifikacijos tobulinimo programos ir organizuoti seminarai: „Į vaiką 

orientuotas ugdymas“  (dalyvavo 30 Kupiškio r. ikimokyklinių įstaigų pedagogų); „Kalbos 

kultūra darželyje“ (dalyvavo 20 darželio darbuotojų); „Vaikų psichinės sveikatos saugojimas ir 

puoselėjimas“ ( dalyvavo 14 pedagogių iš Biržų, Rokiškio, 32 pedagogės iš Kupiškio r. 

ikimokyklinių įstaigų). 

1.1.3. Paruošta 10 darželio pedagogių pranešimų: apie orientuotą į vaiką ugdymą, apie emocinę 

vaikų sveikatą vaidinant, muzikuojant, apie grupės mikroklimatą, apie taisyklingos kalbos 
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reikšmę vaiko emocinei sveikatai, apie kalbos kultūrą darželyje. Pranešimai skaityti darželyje 

vykusiuose seminaruose Kupiškio r. ir aplinkinių rajonų ikimokyklinių įstaigų pedagogams. 

1.1.4. 12 pedagogių dalyvavo 3 asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ inicijuotuose seminaruose, 

kurie vyko Panevėžio r. Naujamiesčio l/d, Rokiškio l/d „Varpelis“, Biržų l/d „Vyturėlis“. 

1.1.5. 4 pedagogės dalyvavo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ antrame 

etape.  

1.1.6. Paruošti 2 pranešimai respublikinės konferencijos „Sveiko ir sėkmingo vaiko ugdymas“ 

nariams Panevėžio l/d „Purienoje“. 

1.1.7. Paruoštas pranešimas regiono Besimokančių mokyklų tinklų konferencijai – seminarui 

„Bendradarbiavimo su tėvais patirtis ir aktualijos“ Utenos l/d „Saulutė“. 

1.1.8. Stebėta ir aptarta  17 auklėtojų veiklų. 

1.1.9. Dietistė 23 val. kėlė kvalifikaciją vaikų sveikatos ir maitinimo klausimais. 

Rezultatas: Per 2013 m. pedagogės kvalifikaciją kėlė 115 dienų, vidutiniškai kiekviena – 7,6 

dienos. Lavintis ir tobulėti turi galimybę kiekvienas darželio darbuotojas.  

1.2. Ugdymo kokybės, ugdymo metodų įvairovės užtikrinimas: 

1.2.1. Užtikrintas ugdymo paslaugų prieinamumas  vaikams iš visų socialinių sluoksnių: 13 vaikų 

iš socialiai remtinų šeimų, 2 vaikai iš socialinės rizikos šeimų, 50 proc. mokesčio lengvata taikyta 

20 šeimų (26 vaikai).  

1.2.2. Ugdyta 17 vaikų su kalbos ir komunikacijos sutrikimais. 

1.2.3. 15 ugdomųjų-pažintinių išvykų po Kupiškį ir rajoną. 

1.2.4. Rodytos 4 atviros veiklos Kupiškio r., Rokiškio r., Biržų r. ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams ( stebėjo 46 pedagogai). 

1.2.5. Dalyvauta socialiniame kūrybiniame projekte taikai ir vienybei Žemėje „Apkabinkime 

Žemę kartu“ – 80 vaikų ir 8 pedagogai. 

1.2.6. Dalyvauta rajoninėje akcijoje „Šventę kuriame patys“ – 5 darbuotojai. 

1.2.7. Pramogos vaikams: Trijų karalių ir atsisveikinimo su eglute šventė, „Gyvenk sveikai ir būk 

linksmas“, Užgavėnių šventė,  Kaziuko turgus, Margučių ridinėjimo šventė, Žemės diena, „Lik 

sveika, vasarėle!“, „Rudens gėrybėm nešini, šiandieną žaisime visi“, Palapinių miestelio diena, 

„Lietaus pasaka“, „Mums gera gyventi švarioje aplinkoje“, „Kaip mokam, taip šokam – 2“, „Kas 

pirštinėje gyvena?, Kalėdinė eglutė. 

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

susipažinimas su būsimosiomis mokytojomis ir mokymo įstaigomis – 20 priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ir jų tėvai. 

Rezultatas: į mokyklą išeina gerai pasiruošę ir norintys mokytis vaikai. 
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2 uždavinys: ugdyti vaikų pilietiškumą, pasididžiavimo savo Tėvyne jausmą. 

Įgyvendintos priemonės: 

2.1. Valstybinių švenčių minėjimas grupių veiklose. 

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

liudija“. 

2.3. Renginiai Tarmių metams: „Oi, vaikėli, ko nešoki? Ar nedrįsti, ar nemoki?“, „Kų išmoksi 

Joneliu, neužmirši seneliu“. 

2.4. Ugdomosios-pažintinės išvykos Kupiškio gaisrinę, policijos komisariatą, A. Petrausko 

etnografijos muziejų. 

2.5. Koncertuota Kupiškio r. etninės kultūros plėtros tarybos ataskaitiniame susirinkime ( 12 

vaikų, 8 pedagogės). 

2.6. Akcija „Eko drąsa“. Surinkta, išrūšiuota  ir  UAB „Ecoservice“ išvežimui priduota 2 kg  

nešiojamų baterijų,  119 kg elektroninių atliekų. 

2.7. 2 ugdytiniai dalyvavo liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“. Tomas Petrulis (7 

m.) tapo laureatu. 

2.8. Dalyvauta Etnografijos muziejaus renginyje „Žodis žodį veja“ (8 pedagogės). 

Rezultatas: vaikai susipažino su Lietuvos, Kupiškio krašto praeitimi, klausėsi ir mokėsi kalbėti  

kupiškėnų tarme, rūpinosi ekologija; pedagogės gilino bendrakultūrines kompetencijas. 

Programa „Darželio kultūra“ 

Strateginis tikslas: tobulinti individualių ir bendruomeninių poreikių tenkinimo sistemą. 

1 uždavinys: pripažinti vaikų ir kitų bendruomenės narių kultūrą kaip vertybę, o vaikus, 

kaip aktyvius savo aplinkos kūrėjus. 

Įgyvendintos priemonės: 

1.1.  XVII tarptautinis vaikų  ir jaunimo meno konkursas Torunėje (dalyvavo 7 vaikai, 4 

auklėtojos). 

1.2.  4 šalies vaikų piešinių konkursai:  „Mano vieta šiandienos pasaulyje“ (organizatorius – 

Lietuvos kartografų draugija; dalyvavo 4 auklėtojos, 5 vaikai; auklėtojos R. Petrikienės ugdytinis 

E. Butkevičius laimėjo 3 vietą), respublikinis piešinių ir fotografijų konkursas „Gandrus 

pasitinkant“ ( dalyvavo 9 auklėtojos, 33 vaikai), respublikinė vaikų ir auklėtojų karpinių paroda 

(organizatorius – Vilniaus vaikų l/d „Vaidilutė“, dalyvavo 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 8 

vaikai), respublikinis konkursas „Papuošk Kalėdas riešutais“ ( dalyvavo 2 auklėtojos, 9 vaikai). 

1.3. Vaikų piešinių paroda Kupiškio viešojoje bibliotekoje „Apšerkšniję mūsų žiemos“. 

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

Stuokos-Gucevičiaus aikštėje. Dalyvavo 2 rajono mokyklos ir 3 darželiai. Plenero atidarymo 

koncerte dalyvavo 20 vaikų, 12 pedagogių, stebėjo apie 30 tėvų. 
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1.5.  Dainų dainelės konkursas, miesto vaikų ir mokinių meno šventė. 

1.6. Vaikų ir darbuotojų ansamblis koncertavo etnokultūra besidomintiems žmonėms Kupiškio  

Kultūros centre, Etnografijos muziejuje, Latvijos Respublikos Saulkrastės vaikų l/d „Nykštukas“ 

bendruomenei. 

1.7. Darbuotojų kūrybinių darbų parodos darželyje: priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. 

Jurevičienės karpinių paroda ir logopedės L. Sidabrienės fotografijų paroda „Jausmai“. 

1.8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Jurevičienės karpiniai eksponuoti Biržų krašto 

muziejuje,  Panevėžio paveikslų galerijoje, Kupiškio r. Virbališkių k. bibliotekoje, Kupiškio r. 

savivaldybės Mero kalėdiniame vakare.   

1.9. Kaziuko mugė darželyje, dalyvauta Pavasarinėje mugėje Kultūros centre. 

1.10. Vaikų, tėvų, darbuotojų kūrybinių darbų parodos darželyje: „Antras daiktų gyvenimas“, 

„Rudenėlio pastogė“,  „Kalėdiniai burbulai“. 

Rezultatas: Visi darželio bendruomenės nariai turėjo galimybę atskleisti savo kūrybingumą. 

2 uždavinys: puoselėti savitas darželio tradicijas. 

Įgyvendintos priemonės: 

2.1. Sporto renginiai darželio bendruomenei:  „Sportuojanti šeima“, „Mažoji olimpiada“. 

2.2. Sporto renginiai vaikams: bėgimas salėje, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti, Europos 

judėjimo savaitės bėgimas. 

2.3. Pavasarinė darbuotojų talka tvarkant Kupos pakrantę. 

2.4. Šeimos šventės grupėse. 

2.5. Vaikų ir darbuotojų kalėdinės vakaronės. 

2.6. Kaziuko mugė darželyje ir Kupiškio kultūros centre. 

2.7. Respublikinė veiksmo savaitė  „Be patyčių“. 

2.8. Tarptautinis mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių 

sveikuoliai“ I etapas. 

Rezultatas: Tradiciniai renginiai gerino darželio bendruomenės  mikroklimatą, atitiko jos 

poreikius. 

3 uždavinys: stiprinti tradicinius ir plėtoti naujus darželio ryšius. 

Įgyvendintos priemonės: 

3.1. Rajono ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio „Kibirkštėlė“ veikla (15 pedagogių). 

3.2. Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veikla (1 pedagogė). 

3.3. Susipažinimas su kolegų iš Biržų darželio–mokyklos „Vyturėlis“, Panevėžio l/d „Puriena“ 

Rokiškio darželio-mokyklos „Varpelis“, Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio veikla. 

3.4. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Respublikos Saulkrastės vaikų l/d 

„Nykštukas“.  
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Rezultatas: Įvairūs ryšiai plėtė pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, davė 

idėjų vaikų ugdymui. 

4 uždavinys: tobulinti informavimo apie darželio veiklą formas. 

Įgyvendintos priemonės:  

4.1. Išleistas darželio informacinis laikraštukas „Žinios iš „Obelėlės“. 

4.2. Informacija apie darželio veiklą talpinama darželio internetinėje svetainėje 

www.obelele.kupiskis.lm.lt 

4.3. Informacija apie darželio veiklą 8 kartus publikuota rajoniniame laikraštyje „Kupiškėnų 

mintys“.  

4.4. Apie darželio veiklą 6 kartus pasakota per Kupiškio TV. 

4.5. Apie darželio renginius 4 kartus pateikta informacija respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ svetainėje www.szelmeneliai.lt. 

Rezultatas: Informavimo apie darželio veiklą formos įvairios.  

Programa „Pagalba vaikui ir šeimai“ 

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

įvairiapusę paslaugų teikimo sistemą. 

1 uždavinys: vykdyti papildomą ugdymą. 

Įgyvendintos priemonės: 

1.1. Vaidybos būrelio „Musė“ veikla: dalyvavo 20 vaikų. 

1.2. Šokių būrelio veikla: dalyvavo 40 vaikų. 

1.3. Muzikavimo būrelio veikla: dalyvavo 15 vaikų. 

1.4. Dailės ir rankų darbų būrelio veikla: dalyvavo 20 vaikų. 

1.5. Etninio ugdymo būrelio veikla: dalyvavo 20 vaikų. 

Rezultatas: paruoštos programos grupių šventėms, tėvų susirinkimams, darželio svečiams, vaikų 

piešinių parodos pastoviai eksponuotos darželyje. Atsižvelgiama į vaikų gebėjimus, sudaromos 

sąlygos saviraiškai, ugdomi gabūs vaikai. 

2 uždavinys: ugdyti vaikų socialinius įgūdžius. 

Įgyvendintos priemonės: 

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

Programą įgyvendino 2 auklėtojos, dalyvavo 40 vaikų. 

2.2. Vaiko gerovės komisijos veikla. Vyko 4 posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma: ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, sąrašas; logopedo 

ataskaita; smulkiosios motorikos ir foneminės klausos lavinimas; ugdytinio vertinimas. 

2.3. Dirbta su 17 vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 

http://www.obelele.kupiskis.lm.lt/
http://www.szelmeneliai.lt/
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2.4. Kupiškio r. Švietimo pagalbos tarnybos projektas „Į pagalbą mažiesiems“. Dalyvavo 24 

priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

2.5 Susitikimas su visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Kupiškio struktūrinio padalinio 

vaikais. Materialinė pagalba  jiems  - dalyvavo visa darželio bendruomenė.  

Rezultatas:  teikiama parama pagalbos laukiantiems vaikams sudėtingose gyvenimo situacijose. 

3 uždavinys: sudaryti sąlygas vaikų sveikatai puoselėti. 

Įgyvendintos priemonės: 

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

veikla. Dalyvauja  visi darželį lankantys vaikai – 115. 

3.2. Sportinės pramogos vaikams su tėvais, pasikviečiant Kraštiečių mikrorajono vaikus, 

nelankančius darželio. 

3.3. Rajono darželinukų renginys „Mes bėgikais norim būti“.  

3.4. Sveikų dantukų šventė, kurioje dalyvavo odontologė. 

3.5. Programos „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“.  

Rezultatas:  Darželyje sudarytos palankios sąlygos vaikų sveikatai puoselėti. 

          4 uždavinys: stiprinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą. 

Įgyvendintos priemonės: 

4.1.  2 visuotiniai tėvų susirinkimai ir 8 grupių tėvų susirinkimai. Tėvus konsultavo Kupiškio r. 

Švietimo pagalbos tarnybos specialistės L. Kilkuvienė, V. Sabanskienė, Rokiškio sveikatos biuro 

specialistė V. Mickienė, darželio logopedė L. Sidabrienė. 

4.2. Mokyklėlė 1-2 metų vaikams ir jų mamoms „Pumpurėliai“. Dalyvavo 13 vaikų, dar 

nelankančių darželio, 13 mamų, 3 tėčiai, 2 močiutės, 2 auklės, 9 darželio pedagogės. 

4.3. Tėvų pagalba organizuojant darželio ir grupių renginius, parodas. 

Rezultatas: Tėvai šviečiami pedagoginėmis-psichologinėmis temomis; jie inicijuoja, prisideda 

prie darželyje organizuojamų renginių. 

5 uždavinys: veiksmingas darželio savivaldos institucijų darbas. 

Įgyvendintos priemonės: 

5.1. Veikė 3 savivaldos institucijos: darželio taryba, grupių tėvų komitetai, darbuotojų savišalpos 

fondas.  

5.2. Pravesti 2 darželio tarybos susirinkimai, kurių metu svarstytas darželio veiklos planas, 

inicijuota rėmėjų paieška tvoros darželio teritorijai aptverti. Organizuota gerumo akcija 

„Pasidalinkime“,  darbuotojų kalėdinė vakaronė, padėta paruošti susitikimą su Latvijos 

Respublikos Saulkrastės miesto l/d „Nykštukas“ darbuotojais. 

5.3. Grupių tėvų komitetai padėjo auklėtojoms spręsti grupių reikalus: organizavo 5-mečių ir 7-

mečių išleistuves, pirko vaikams kalėdines dovanėles, turtino grupių aplinkas. 
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5.4. Darbuotojų savišalpos fondas veikė pagal savo nuostatus: gimimo dienų proga sveikino 

darželio darbuotojus; šelpė sergančius, padėjo mirus artimiems žmonėms.  

Rezultatas: Darželio savivalda įsitraukia į veiklos planavimą  bei planų įgyvendinimą.  

Programa „Darželio valdymas“ 

     Strateginis tikslas: darželio planus pagrįsti realiais darželio ištekliais.  

1 uždavinys: pastoviai atlikti administracijos, pedagogų ir kito personalo darbo analizę. 

Įgyvendintos priemonės: 

1.1. Atliktas vidaus auditas. „Platusis“ auditas parodė, kad reikia nagrinėti rodiklius „Mokyklos 

bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“ ir „Šeimos dalyvavimas 

ugdymo(si) procese“. Nagrinėjant pastarąjį rodiklį, tėvams išdalintos 104 anketos, sugrįžo 72 

anketos. Nustatyta, kad tėvus tenkina darželyje naudojamos bendradarbiavimo formos, tačiau 

auklėtojos turėtų daugiau kalbėtis individualiai su tėvais apie praleistą dieną darželyje, reikėtų 

organizuoti grupių  išvykas į gamtą. Į tėvų nuomonę atsižvelgta planuojant grupių veiklą.  

1.2 Apklausos rezultatai apsvarstyti darželio taryboje, paskelbti viešai grupių skelbimų lentose; 

apklausos rezultatai panaudoti rengiant 2014 m. veiklos planą..  

1.3. Veiksniai, susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais, tirti atliekant profesinės rizikos 

vertinimą. Nustatyta labai maža, priimtina rizika. 

Rezultatas: vidaus audito rezultatai panaudojami darželio darbui tobulinti. 

         2 uždavinys:  aprūpinti ugdymo procesą. 

Įgyvendintos priemonės: 

2.1. Grupėms, salei, logopedo kabinetui nupirkta reikalingų ugdymo ir kanceliarijos priemonių už 

16566,26 Lt. 

2.2. Dviems grupėms nupirkti vaikiški stalai už 4199 Lt. 

2.3. Dviejose grupėse įrengtos žaliuzės už 3069 Lt. 

2.4. Nupirkti 2 stalai-knygos už 396 Lt. 

2.5. Nupirkta knygų ir metodinės literatūros už 1400 Lt. 

Rezultatas:  Darželio aplinka skatina vaikų ugdymąsi. 

3 uždavinys: atnaujinti darželio vidaus patalpas ir grupių lauko aikšteles. 

Įgyvendintos priemonės: 

3.1. Atliktas einamasis remontas grupėse, skalbykloje, virtuvėje, maisto sandėlyje. 

3.2. Pritvirtintos žaliuzės 1-oje ir 2-oje grupėse. 

3.3. Grupių lauko aikštelėse pakeistas smėlis. 

Rezultatas: Stengiamasi, kad darželio aplinka atitiktų HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“. Gautas Higienos pasas-leidimas.  
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Galima teigti, kad darželyje buvo tenkinami ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

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

atsižvelgiama į tėvų ir darbuotojų poreikius, pasiūlymus, pageidavimus. 

III. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 2013 m. darželis vykdė šias biudžeto programas: Švietimo įstaigų veikla, Viešieji 

darbai. 

 Darželis buvo finansuojamas Kupiškio rajono savivaldybės bei Mokinio krepšelio 

lėšomis. 2013 m. darželiui patvirtinta 773513 Lt asignavimų. Iš jų: Mokinio krepšelio lėšos – 

272177 Lt (priešmokyklinis ugdymas – 42987 Lt; ikimokyklinis ugdymas – 229190 Lt),   

biudžeto lėšos –  498650 Lt.  Panaudota lėšų (kasinės išlaidos): MK (priešmokyklinis ugdymas) – 

42977,4 Lt; MK (ikimokyklinis ugdymas) – 229145,33 Lt; biudžeto lėšos – 494815,45 Lt. 

Vykdant Viešųjų darbų programą, gauta ir panaudota 2686 Lt. 

 Vykdant Švietimo įstaigų veiklos programą, ugdymui surinkta 14526 Lt. Iš šių lėšų 

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

lavinamieji žaidimai.   

Apibendrinus 2013 metais įvykdytas veiklas galima teigti, jog įstaiga įgyvendino 

2013 metų veiklos programoje užsibrėžtus uždavinius, realizavo numatytas priemones. 

IV. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

2014 m. planuojami šie darželio veiklos prioritetai: 

-  ugdymo proceso kokybė, kūrybiškumas;  

-  vaikų sveikata ir saugumas; 

-  ryšiai su šeima ir visuomene. 

 

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


