PANEVĖŽIO RAJONO
RAGUVOS VAIKŲ
LOPŠELIS-DARŽELIS

PROJEKTAS „PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
PATALPŲ IR ĮRANGOS ATNAUJINIMAS“
2011 m. rugsėjo 2 d. pasirašyta projekto „Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšelio-darželio
patalpų ir įrangos atnaujinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektui skirta
105.874,99 Lt ES struktūrinių fondų parama, 18.683,82 Lt savo indėliu prie projekto tinkamų
išlaidų apmokėjimo prisideda Projekto vykdytojas – Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšelisdarželis. Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.
Įgyvendintas projekto tikslas – užtikrinti geresnę Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšeliodarželio švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Projektas inicijuotas todėl, kad vaikų lopšeliodarželio vidaus patalpų ir įrangos būklė neatitiko higienos normų, priešgaisrinių reikalavimų,
nustatytų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.
Projekto įgyvendinimo metu atnaujintos vaikų lopšelio-darželio vidaus patalpos, pagal
projekto reikalavimus įrengtas modernus metodinis kabinetas, kuriame yra stacionarieji
kompiuteriai su internetine prieiga, nešiojamasis kompiuteris, daugiafunkcinis įrenginys,
interaktyvi lenta, vaizdo kamera, muzikinis centras, multimedija, mobilusis posėdžių stalas,
minkšti baldai.
Einamojo remonto darbus atliko rangovas UAB „Ekonomiškos statybos centras“, baldai –
lovytės, vaikiški minkšti baldai, kėdės, spintos, stalai, lentynos ir kt. įsigyti iš UAB „Artom“.
Naudodamiesi už projekto lėšas iš UAB „ST Biuro sistemos“ įsigyta kompiuterine, vaizdo
bei garso technika pedagogai gali greitai surasti ugdomajai veiklai reikalingą medžiagą bei
informaciją tėvų švietimui. Susirinkimų metu rodomi filmuoti vaikų užsiėmimų siužetai padeda
tėvams suvokti apie vaikų veiklą lopšelyje-darželyje, jų emocinę savijautą, bendravimo su
bendraamžiais įgūdžius. Filmuota medžiaga naudojama ir pedagogų kvalifikacijos kėlimui –
auklėtojos iš šalies pamato savo darbą, jį vertina, išskiria tobulintinas sritis.
Įgyvendintas projektas sudaro galimybes teikti kokybiškesnes ugdymo paslaugas Raguvos
vaikų lopšelyje-darželyje, skatina pedagogų motyvaciją kelti kvalifikaciją. Tikimasi, kad sukurta
materialinė bazė ženkliai įtakos tolesnį švietimo įstaigos veiklos vystymą ir vykdymą.
Projektas prisideda prie 2009-2015 m. Panevėžio rajono plėtros strateginio plano 1.1.3.3
priemonės „Rekonstruoti Panevėžio rajono švietimo įstaigų pastatus, modernizuoti ir atnaujinti
materialinę bazę“ įgyvendinimo.
Daugiau informacijos apie projektą:
Projekto vadovė Augutė Janulienė, Raguvos vaikų lopšelio-darželio direktorė,
tel. (8 45) 591 542, el. p. raguvosvld@zebra.lt

