
 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Įstaigos pavadinimas – Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“.  

Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“ kodas – 191018347. Adresas – Mindaugo g. 21, LT-57440, 

Kėdainiai. Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“ įsteigtas 1973 metais. 

Veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. 

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė – Neringa Vaicekauskienė, 27 metai pedagoginio 

darbo stažo, 7 metai vadybinio darbo stažo, edukologijos magistrė, švietimo lyderystės konsultantė, 

sertifikuota Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė, ugdymo karjerai konsultantė. 

Nacionalinėje mokyklų vertinimų agentūroje 2015 m. gruodžio 3 d. direktorei patvirtintos 

vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos.  

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 2019 metų plano tikslai buvo: 

1. Formuoti sveikos ir saugios gyvensenos sampratą, stiprinant psichinę ir fizinę vaikų 

sveikatą. 

2. Kurti bendruomenę, atvirą kaitai. 

2019 metais įgyvendinami veiklos uždaviniai:  

 stiprinti sveikatos saugojimo kompetenciją, suteikiant žinių apie sveiką gyvenseną; 

 įgyvendinti prevencines priemones, užtikrinančias vaikų saugumą ir užimtumą įvairių veiklų 

metu; 

 gilinti tėvų žinias apie vaiko fizinę ir psichinę sveikatą organizuojant tėvų švietimą; 

 telkti bendruomenę nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui; 

 tobulinti viešųjų ryšių sistemą. 

Uždavinių įgyvendinimui numatytos priemonės. Organizuoti seminarai, mokymai 

mokytojams. Kartu su LSU studentais atlikti fizinio pajėgumo testai priešmokyklinio amžiaus vaikų 

grupėse (duomenys apibendrinti, parengtos pateiktys, numatytas tęstinumas). Su testavimo 

rezultatais supažindinti mokytojai ir tėvai. Organizuoti mokymai tėvams apie vaikų fizinę ir 

psichinę sveikatą. Sukurta nauja įstaigos internetinė svetainė ir sukurta Facebook paskyra, kuriose 

viešinama informacija apie įstaigoje vykdomas veiklas, ugdytinių pasiekimus, bendruomenės 

renginius. 

Sėkmingai vyko patirties sklaida. Sukurta mokymosi grupė, kurioje dalijamasi gerąja patirtimi iš 

mokymų ir seminarų, vyksta atvirų veiklų refleksija. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo 

respublikinėje konferencijoje „STEAM ikimokykliniame amžiuje“ ir skaitė pranešimą 

„Gamtamoksliniai vaikų tyrinėjimai“. 

Organizuota tėvų ir mokytojų apklausa. Apklausoje dalyvavo 43 proc. tėvų ir 84 proc. mokytojų. 

Apklausos duomenys apibendrinti ir pristatyti tėvams ir mokytojams (parengtos pateiktys). 

Apklausos duomenys parodė, kad tiek tėveliai, tiek mokytojai ugdymo kokybę darželyje vertina 

teigiamai (4 balai iš 5). 

Pasiekimai.  

Priešmokyklinio ugdymo programą baigė 41 vaikas. 

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ vaikai laimėjo respublikinio vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų dainelė“ rajono etape.  
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Įstaigoje veikia įvairūs neformaliojo ugdymo būreliai. 11 vaikų lankė anglų kalbos 

būrelį, 39 – pramoginių šokių, 14 – gatvės šokių, 34 – dailės, 20 – krepšinio, 22 – baleto studiją, 12 

vaikų lankė gitaros pamokėles. Papildomoje muzikinėje veikloje dalyvavo 20 vaikų. 

Gautos padėkos už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 

dalyvavome šventėje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ,,Taip skamba 

Lietuva“, respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinės 

laboratorijos „Obuolys ir jo draugai“ darbų parodoje, tarptautinėje interaktyvioje ugdymo įstaigų 

fotografijų parodoje „Kaip žaidžia pasaulio vaikai“, respublikiniame projekte „Kamuolio diena 

2019“, kūrybinių darbų plenere po atviru dangumi „Gamtos spalvos 2019“, rajono vaikų kūrybinių 

darbų parodoje-konkurse „Skirtukas – knygos draugas“, projekte „Nedelsk“, iniciatyvoje „Švarių 

rankų šokis“, respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Advento vainiką pinu – dalinuosi širdies 

gerumu“, respublikinėje lopšelių-darželių mažųjų skaitovų poezijos šventėje „Kai žemę šildo 

ąžuolai 2019“, rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų folklorinių ansamblių šventėje „Ei, mažiukai, 

duokim garo 2019“, tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Atvirukas Lietuvai 2019“, tarptautinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų piešinių parodoje „Mano šalies pasakos“, respublikinėse 

priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinėse žaidynėse „Nykštukų šėlsmas2019“. Dalyvavome 

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“.  

Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vaikystė” mokytojai organizavo „Lietuvos mažųjų 

žaidynių“ II-ąjį etapą rajone, kuris vyko Kėdainių sporto centre. Šiame etape dalyvavo Kėdainių 

rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos iš „Varpelio“, „Pasakos“ lopšelių-darželių. Taip 

pat organizavome rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų viktoriną „Pasakos duris pravėrus“, kurioje 

dalyvavo komandos iš mūsų lopšelio-darželio, lopšelio-darželio „Varpelis“ ir Josvainių socialinio ir 

ugdymo centro. 

2019 metais sutvarkyta aplinka, pradėtos atnaujinti edukacinės erdvės. Gautas apdovanojimas 

„Gražiausiai tvarkoma biudžetinės įstaigos aplinka 2019 m.“. 

Pagalbos teikimas. 

 Logopedo pagalba buvo suteikta 43 vaikams. Pratybas lankė 16 priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ir 27 ikimokyklinio amžiaus vaikai.  

Nemokamas maitinimas skirtas 4 priešmokyklinio amžiaus vaikams. 24 ikimokyklinio amžiaus 

vaikams maitinimui buvo taikoma 50 procentų nuolaida.  

 Visi įstaigos vaikai dalyvauja ES programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno 

produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“. 2019 metais atnaujintas valgiaraštis, atlikta 

apklausa dėl vaikų maitinimo kokybės. 

Įgyvendinamos programos: ankstyvoji prevencinė programa „Zipio draugai“, socialinių-emocinių 

įgūdžių programa „Kimochi“.  

 Per 2019 metus vyko 5 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose aptarti vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių programų įgyvendinimo, kiti 

su vaiko gerove susiję, vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių problemų, klausimai.  

Aktyviai vykdomas tėvų švietimas. Organizuoti mokymai, visuotiniai tėvų 

susirinkimai, kurių metu tėvai supažindinti su lopšelio-darželio veikla, ugdymo procesu ir jo 

naujovėmis, vyko mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos.  

Organizuojama Tėvelių diena (1 k. per mėn.) ir Tėvelių akademijos susitikimai ir 

mokymai. Įvyko mokymai ir kūrybinės dirbtuvės tėvams: „Užauginti sveiką vaiką – misija 

(ne)įmanoma“; „Laimingas vaikas. Mūsų – suaugusiųjų vaidmuo”. Vyko tėvelių ir mokytojų 

kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų šviesa“, organizuota bendruomenės šventė „Šeimos diena“. 
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III SKYRIUS 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

 

Darbuotojų funkcijos. 

  Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos yra reglamentuotos Kėdainių lopšelio-

darželio ,,Vaikystė” nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, direktoriaus patvirtintuose 

pareigybės aprašymuose, patvirtintose tvarkose. 

Kėdainių lopšelyje-darželyje ,,Vaikystė” dirbo 43 darbuotojai. Iš jų 20 mokytojų ir 23 

aptarnaujančio personalo darbuotojai. 7 mokytojai yra įgiję aukštąjį universitetinį, 7 – aukštąjį, 2 – 

aukštesnįjį išsilavinimą (4 mokytojos studijuoja). Mokytojų amžiaus vidurkis yra 42,3 metai. 

Kėdainių lopšelyje-darželyje ,,Vaikystė” dirbo 2 mokytojai metodininkai, 8 pedagogai – vyresnieji 

mokytojai, 9 pedagogai – neatestuoti (neturi reikalingo darbo stažo). 

2019 metais Kėdainių lopšelį-darželį ,,Vaikystė” lankė 218 vaikų, veikė 11 grupių. 2 

priešmokyklinio ugdymo grupėse – 39 vaikai, 9 ikimokyklinio ugdymo grupėse – 179 vaikai. 

Veikė savivaldos institucijos: Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vaikystė” taryba, darbo taryba, Tėvelių 

akademija. 

Kvalifikacijos tobulinimas  

Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Per 2019 metus mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai 

dalyvavo 105 dienas (vidutiniškai 5,55 dienos) kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose.  

Įstaigoje buvo organizuoti seminarai, paskaitos: „Sveikatos raštingumas – nauja mada ar būtinybė“, 

„Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinių ypatybių testavimas ir ugdymas“, 

„Autizmo spektro sutrikimai: atpažinimas ir pagalbos galimybės“, „Kūno kultūra vaikų darželyje“, 

„Patirtinis ugdymas su PYKŠT ir POKŠT eksperimentais“. 

Mokytojai taip pat kvalifikaciją tobulino seminaruose: „Vaikų autistų komunikacinių gebėjimų 

ugdymas“, „Pasakos vaikams – sekti, išveikti, įtraukti“, „Prasmingas pasakų pasaulis. Koks jis? 

Kaip jį kurti? Kaip jis mus augina?“, „Emocinio intelekto svarba ir lavinimo galimybės su PKG 

metodinėmis priemonėmis“, „Ugdomieji žaidimai hiperaktyviems, agresyviems ir kitiems vaikams 

ikimokyklinėse įstaigose“, „Lietuvos mažųjų žaidynės. Organizavimo ir teisėjavimo metodika“, „Į 

STEAM orientuoto ugdymo stiprinimas mokinių pasiekimams gerinti“, konferencijose: „STEAM 

ikimokykliniame amžiuje“, „Ypatingi vaikai ir jų ugdymas“, „Vaikų emocinio intelekto ugdymas“, 

„Socialinis-emocinis ugdymas, integruojant „Kimochi” programą ikimokykliniame ugdyme. Atvejų 

analizė“, paskaitose: „Nebijokite drausminti vaikų“, „Kūrybinė veikla priešmokykliniame amžiuje“, 

„Sveikatos keliu ženkime kartu“, „Smulkiosios motorikos ugdymo įtaka vaikų kalbos vystymuisi“. 

Pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perspektyvinę atestacijos programą 2019 metais 

atestuotas vienas ikimokyklinio ugdymo mokytojas, kuris įgijo vyresniojo mokytojo (ikimokyklinis 

ugdymas) kvalifikacinę kategoriją. 

Darbo aplinka. 

2019 metais atliktas dviejų grupių remontas, nupirkti baldai ir įranga (projektas 

„Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ infrastruktūros modernizavimas“, įgyvendinamas pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-

R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“). 

2019 metais atliktas pagrindinio koridoriaus remontas, nuolat atnaujinamos mokymo priemonės, IT 

bazė.  

  Kėdainių lopšelis-darželis ,,Vaikystė” 2019 metais įsigijo 1 interaktyvią lentą, 3 

nešiojamus kompiuterius, 1 spalvotą spausdintuvą, 1 ekraną, 2 projektorius, 4 žaidimų namelius 

lauko edukacinėms erdvėms, šaldytuvą darželio virtuvei, muzikinį centrą, įrengėme garso sistemą 

koridoriuje, kabinetuose atnaujinti baldai, buvo sutvarkytas vidaus ir lauko apšvietimas. Vaikai 

naudojasi sporto ir muzikos salėmis. 
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  Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vaikystė” aplinka atitinka higienos normų reikalavimus, 

įstaiga turi higienos pasą. 

 

IV SKYRIUS 

FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Biudžetas.  

  2019 metais Kėdainių lopšeliui-darželiui „Vaikystė“  buvo skirta ir panaudota 325,1 

tūkst. eurų mokymo lėšų ugdymo reikmėms finansuoti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 223,5 

tūkst. eurų. Už patalpų nuomą surinkta 2,6 tūkst. eurų, už suteiktas paslaugas (maitinimas, 

ugdymas) – 56,6 tūkst. eurų, Montessori mokestis – 0,82 tūkst. eurų. 

Turto administravimas.  

  Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ už materialinių resursų saugumą, tiekimą ir 

viešuosius pirkimus atsakinga ūkvedė. Įstaigoje formuojama finansų politika, suburta viešųjų 

pirkimų organizavimo komisija, turto nurašymo komisija, sudaryta turto inventorizacijos komisija, 

kuri kiekvienų metų pabaigoje vykdo turto inventorizaciją.   

2019 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto likutinė vertė  sudarė 137,4 tūkst. eurų. Ūkinio inventoriaus 

užbalansinė vertė – 154,9 tūkst. eurų. 

Parama.  

  2019 metais Kėdainių lopšelis-darželis gavo 2,27 tūkst. eurų 2 proc. nuo gyventojų 

pajamų mokesčio paramos, pagal paramos sutartis iš maisto tiekėjų – 1,66  tūkst. eurų, tėvelių 

parama – 0,25 tūkst. eurų. Projektams įgyvendinti gauta 0,95 tūkst. eurų. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBAVIMO VALDYMAS 

 

Socialiniai partneriai.  

  Direktorės iniciatyva 2019 metais buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

Lietuvos sporto universitetu, VŠĮ Aukštaitijos krepšinio mokykla, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. Buvo numatytos tolimesnės bendradarbiavimo gairės, 

naujos veiklos. Vaiko gerovės komisija bendradarbiavo su Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos 

skyriumi Kėdainių rajone, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių pagalbos šeimai centru. 

Projektai.  

  Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ komanda 2019 metais sėkmingai įgyvendino 

projektus „Sveikatiada“, „Iš kur atsiranda duonelė“ (eTwining), „Matematika lauke“ (eTwining), 

„STEAM mokykla“, „Išmok plaukti“, „Olimpinė karta“. 

Projektai buvo skirti sveikos gyvensenos ir STEAM įgūdžių ugdymui. Projektai suteikė galimybes 

organizuoti ugdymo(si) procesą įdomiai, pasirenkant įvairesnes veiklos formas. 

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

 

Problemos. 

Kūno kultūros užsiėmimų organizavimui reikalinga kūno kultūros mokytojo pareigybė. 

Mašinų spūstys prie lopšelio-darželio ryte ir vakare.  

Reikalinga pastato išorės renovacija (apšiltinimas, elektros instaliacija, kanalizacija). 

Pasiūlymai. 

Skirti 0,5 etato kūno kultūros mokytojui. 

Įrengti papildomą mašinų stovėjimo aikštelę. 

 

 

Direktorė            Neringa Vaicekauskienė 


