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Alytus 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“  įkurtas 1964 metais. Įstaigos adresas – Margio g. 1, 

LT-62153 Alytus. Įstaigos interneto svetainė www.alytauspusynelis.lt, elektroninis paštas 

ldpusynelis@takas.lt. 

Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti 

neformaliojo švietimo programas. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas. Mokymo forma – dieninė, mokymo kalba – lietuvių kalba. 

Įstaigos plotas – 1134,43 m
2
. 

II. UGDYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

Eil. 

Nr. Lopšelio-darželio darbuotojai 

2014-01-01 2014-12-31 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai 
 

 
3 3 3 3 

2. Pedagoginiai darbuotojai 
 

 
12 11,24 12 11,24 

3.  Aptarnaujantis personalas 
 

 
15 12,25                                12 12,25 

 Iš viso 27 26,49 27 26,49 

  

2014 m. darbuotojų skaičius ir etatų skaičius įstaigoje nesikeitė. 

 

Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją 

 

Eil. 

Nr. 

Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

2014-01-01 2014-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 12 12 

 Iš jų :   

 auklėtojų, dirbančių pagrindiniame darbe  12 12 

 auklėtojų, dirbančių antraeilėse pareigose - - 

2. Atestuotų pedagogų skaičius:  11 11 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją 

- - 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją 

3 4 

 turinčių vyresniojo. ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 

9 8 

http://www.alytauspusynelis.lt/
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 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

- - 

3.  Neatestuotų pedagogų skaičius 1 1 

4. Kiti pedagogai, kuriems suteiktos kvalifikacinės 

kategorijos (logopedas) 

1 1 

 

Įstaigą lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

 

Grupių ir vaikų skaičius (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą) 

 

Grupių skaičius Vaikų skaičius 

2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m.  2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m. 

6 6 113 117 

    

  

Lopšelio-darželio projektinis normatyvas 110 vietų, normatyvinius reikalavimus įvykdėme 

100 procentų. Vaikų įrašytų į eilę ir pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį 2014 m. poreikį 

tenkinome 100 procentų. 

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2014 metais 

 

Laikotarpis 

Grupės  

Viso 
Lopšelio Darželio  Priešmokyklinio 

1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 

 

6 gr. 

2014-01-01 14 15 20 20 24 22 113 

2014-09-01 16 16 21 21 21 21 117 

 

2014 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje sukomplektuotos 6 grupės, iš jų 2 ankstyvojo 

amžiaus, 2 ikimokyklinio amžiaus, 1 mišri priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus, 1 

priešmokyklinio amžiaus. 

2014 m. pradžioje įstaigą lankė 34  specialių ugdymosi poreikių vaikai. 2014-12-31 

duomenimis, įstaigą lankė 37 vaikai, kuriems teikiama logopedo pagalba. 

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį švietimą, skaičius 

(duomenys fiksuoti 2014-09-01, metų eigoje  atleistų vaikų skaičius keičiasi) 

Vaikų skaičius Moka už teikiamą 

neformalųjį švietimą 

100% 

Moka už teikiamą 

neformalųjį švietimą 

50% 

Nemoka už teikiamą 

neformalųjį švietimą 

117 95 15 7 

 

Prevencinė veikla 

Prevencinės veiklos kryptys: saugios ugdymosi aplinkos kūrimas, vaikų socialinių įgūdžių 

ir bendravimo įgūdžių tobulinimas, patyčių ir žalingų įpročių prevencija. 

Įstaiga dalyvauja Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje. Pagrindinis 

veiklos tikslas – stiprinti vaikų sveiktą, gilinti sveiktos žinias ir įgūdžius. Siekiant užtikrinti vaikų 

gerą sveiktos būklę, ugdant teigiamą pažinimo, fizinės veiklos motyvaciją, į ugdymo turinį 

integruojamos programos: Vaikų sveiktos stiprinimo 2012-2016 metų programa „Augu sveikas“, 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo  programa, Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 



2014 m. dalyvavome Alytaus apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų, esančių sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle, republikinėje konferencijoje „Sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

procesų įgyvendinimas“, pristatėme pranešimą „Sveikatos stiprinančios mokyklos geroji patirtis“, 

respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Sveikas vaikas – sveika tauta, sveikesnė 

ateitis“, pristatėme  stendinį pranešimą „Sveikatos ABC“, dalyvavome respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ akcijoje: „Darželinukai už krepšininkų 

pergales“, gerąją darbo patirtimi dalijamės su asociacijos narėmis intrenetinėje erdvėje. 2014 m. 

dalyvavome tarpatutiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveiktos priežiūros specialistų 

konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, įstaigos komanda tapo II etapo prizininkais. 

Lopšelio-darželio bendruomenė įsijugė į Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ organizuotoje 

akcijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. 

Vaiko gerovės komisija koordinavo prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, analizavo 

vaikų ugdymosi sunkumų priežastis, konsultavo pedagogus dėl pedagoginių, psichologinių 

problemų sprendimo būdų. 

 Vaikų, augančių probleminėse šeimose, skaičius – 3.  

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui 2014 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 

apskaičiavimo metodiką tūkst. Lt – 273,5. 

 Mokymo 

priemonėms  

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

IKT Iš viso 

Skirta lėšų 9400 2000 1700 1100 2200 16400 

Panaudota lėšų 11100 1000 1000  1100 2200 16400 

 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai, tūkst. Lt – 5600. Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos mokyklai vieno mokinio išlaikymui, tūkst. Lt – 2372. Iš viso skirta lėšų mokyklai tūkst. Lt – 

871,1. 

Gautas 2014 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia parama iš 

kitų šaltinių tūkst. litų 

 

Eil.Nr.  Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados ir t.t.) pavadinimas  

Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška  tūkst. litų 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

buvo panaudota 

1  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

5,2 Vaikų maitinimui ir 

aplinkos gerinimui 

2. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 
- Piniginių lėšų negauta, 

maitinimo racione 

buvo vaisiai  

3. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

3 Ūkinėms išlaidoms 

finansuoti 

                                Iš viso  8,2  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

 

Kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 5. Nešiojamųjų kompiuterių skaičius – 2. 



Interneto ryšys šiuo metu yra įdiegtas – 5 darbo vietose. Lopšelis-darželis turi 2 fiksuoto ryšio 

telefono linijas. Žinios apie lopšelio-darželio veiklą skelbiamos interneto tinklapyje: 

www.alytauspusynelis.lt. 

 

IV. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS  

 

Priešmokyklinio ugdymo vaikai, kuriems skirtas nemokamas maitinimas (pietūs) skaičius: 

2014-01-01  – 4, 2014-12-31  – 3. 

Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmėmis skaičius: 

2014-09-01 – 3. 

 

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,  

VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 

 

Lopšelio-darželio vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija 

 

Direktorė – Aldona Česnulienė, aukštasis išsilavinimas, II vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Nijolė Gurevičienė, aukštasis išsilavinimas, II 

vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui – Simona Marčiulaitienė, aukštasis neuniversitetinis 

išsilavinimas. 

 

Planavimas 

 

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ 2014 m. dirbo  pagal Alytus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis” 

2013-2015 metų strateginį planą, Alytus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis” 2014 metų veiklos planą, 

lopšelio-darželio ,,Pušynėlis” 2013-3014 mokslo metų veiklos planą ir kiekvieno mėnesio 

konkrečios veiklos priemonių planą. Savo darbo planus rengė priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, logopedas, meninio ugdymo pedagogas.  Programas, projektus, 

planus rengė direktoriaus įsakymu paskirtos laikinos ir pastoviai veikiančios darbo grupės. Įstaigos 

veiklos kokybės įsivertinimą vykdė direktoriaus įsakymu sudaryta lopšelio-darželio koordinavimo 

darbo grupė. 

. 

Įstaigos vidinis įsivertinimas 

 

 2014 m. įstaigos veiklos vidiniam įsivertinimui ir analizei buvo pasirinkta 3-ji veikos sritis 

– ,,Vaiko ugdymosi pasiekimai“, pagalbinio rodiklio 3.2.1. ,,Vaiko daroma pažanga įvairiais 

amžiaus tarpsniais” analizė.  

Atlikome įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų analizę, stebėjimus, pokalbius, 

anketinę tėvų apklausą, vaikų darbų analizę.         . 

Pagal anketinę tėvų apklausą ir apibendrintą jų nuomonę, 76 % tėvų mano, kad vaikų 

ugdymas įstaigoje atitinka šeimų poreikius ir lūkesčius. Tėvus džiugina tai, kad  su vaikais dirba 

kvalifikuoti pedagogai, gražūs pedagogų ir vaikų bendravimo santykiai, skiriamas individualus 

dėmesys vaikui. 20 % tėvų išreiškė pageidavimą, kad įstaigoje veiktų daugiau būrelių. Į šį tėvų 

pageidavimą atsižvelgėme ir sudarėme galimybes  įstaigoje anglų kalbos būrelio veiklai ir šokių 

grupės veiklai. 5 % tėvų neturėjo svarios nuomonės.  

http://www.alytauspusynelis.lt/


Vaikų daroma pažanga ir teigiami  pokyčiai atsispindėjo atliktame vaikų ugdymo(si) 

pasiekimų vertinime, kuris vykdomas du kartus metuose – rudenį ir pavasarį.  Įgytų gebėjimų, 

įgūdžių bei patirties visuma atsispindėjo visų penkių  kompetencijų metu. 87 % vaikų  įgyti 

gebėjimai ir įgūdžiai geri ir labai geri. Pagal stebėtos vaikų ugdomosios veiklos aprašymų analizę, 

vyrauja teigiami atsiliepimai ir vertinimai apie vaikų žinias, gebėjimus ir įgūdžius ugdomosios  ir 

žaidybinės veiklos metu. 

Siekiant dar geresnės ugdymo kokybės ir ugdymo(si) pažangos, rekomendavome ieškoti 

naujų idėjų ir būdų aktyvinant tėvų dalyvavimą  įstaigos gyvenime, ugdymo plano bei  bendrų 

projektų kūrime. Siūlėme didesnį dėmesį teikti išskirtinių gebėjimų turintiems vaikams. 

Įsivertinimo rezultatai bus naudojami planuojant įstaigos veiklos tobulinimą. 

 

2014 metų veiklos tikslai, uždavinai ir jų įgyvendinomo rezultatai 

 

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2014 metų veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus, uždavinius ir numatytas jų įgyvendinimo priemones. 2013-2015 metų 

strateginio plano tikslas – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, 

kurti šiuolaikiškas saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas. Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti 

uždaviniai ir priemonės. 

 

   01 uždavinys - gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę. 

 

Siekiant stiprinti švietimo paslaugų veiksmingumą įstaigoje vykdytos programos: lopšelio-

darželio ,,Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo  ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programos. Integruota Vaikų sveikatos stiprinimo 2012-2016 metų programa „Augu sveikas“. 

Ugdytojai kartu su specialistais rengė  ir  įgyvendino individualias ugdymo(si) programas 

specialiųjų poreikių vaikams. Vaikų pasiekimai buvo vertinami du kartus metuose, aptariami Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose. Pedagogai konsultavo tėvus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo klausimais, individualiai informavo apie vaiko daromą pažangą. 

Kryptingai vyko pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas 

įvairiomis edukacinėmis temomis. Kursuose, seminaruose vadovai ir pedagogai dalyvavo 100 % 

(tai sudarė 14 d./86 val. vadovai, pedagogai  34 d./200 val., nepedagoginis personalas – 8 d./116 

val.). 

Mokytojų taryba analizavo veiklos plano ir ugdymo programos įgyvendinimą, skatino 

inovacijų paiešką ir gerosios darbo  patirties sklaidą. 

Metodinės grupės pasitarimų metu buvo skaitomi pranešimai, vykdoma praktinė ugdomoji 

veikla, rodytos 5 praktinės atviros veiklos, vyko diskusijos, dalijimąsis gerąja darbo patirtimi.  

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialisų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija teikė 

siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo, skatino pedagogus tobulinti savo profesinę 

kompetenciją, įvairinti gerosios patirties sklaidos formas. 2014 m. 1 pedagogui suteikta 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

Įstaigos taryba teikė siūlymus dėl saugių ugdymosi sąlygų vaikams ir darbuotojams 

sudarymo, analizavo lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą. 

Vykdyta pedagoginė stebėsena, kuri buvo grindžiama geranoriškumu, objektyvumu, 

pasitikėjimu, suteikant daugiau laisvės ir atsakomybės pedagogams. 

Produktyvi darbo grupių veikla, glaudus administarcijos bendradarbiavimas su savivaldos 

institucijomis, padėjo sėkmingai įgyvendinti veiklos  plano tikslus ir uždavinius, 



Tenkinant ugdytinių saviraškos poreikius ir plėtojant jų galimybes, lopšelyje-darželyje 

2014 m. organizuoti netradiciniai renginiai, edukaciės programos ir projektai: 

1. Respublikinis vaikų meno projektas „Skėtis mamai“, dalyvavo visa įstaigos bendruomenė 

ir ugdytinių tėvai. 

2. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas-konkursas 

„Sniego karalystė 2014“, dalyvavo  4 grupių vaikai ir 14 pedagogų. Gautas padėkos raštas 

bendruomenei. 

3. Respublikinis gamtosauginis projektas-konkursas „Kamštelių vajus 2014“, dalyvavo visa 

įstaigos bendruomenė ir ugdytinių tėvai. Už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse, įstaiga 

apdovanota padėkos raštu, vaikai asmeninėmis dovanėlėmis. Luna Gocentaitė ( 5 m.) ir jos tėveliai 

apdovanoti padėkos raštu, asmenine dovanėle už kūrybinį darbą  „Bitutės pievoje“. 

4. Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų literatūrinis  kūrybinis projektas „Kaip zebras 

Zimbaras pievoje pasaką surado“ , dalyvavo 3 pedagogai ir 40 ugdytinių. Už kūrybinius darbus 

apdovanoti pedagogai ir vaikai diplomais. 

5. Respublikinis vaikų kūrybos iš smėlio projektas „Smėlio pasakojimai – 2014“.  

Kūrybiniame procese dalyvavo visa įstaigos bendruomenė. Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ 

kūrybinė grupė padėką skyrė visai lopšelio-darželio bendruomenei.  

Saviraiškos poreikius vaikai tenkino ne tik grupėse, bet ir papildomose specialistų 

organizuojamose veikose – 5-6 metų vaikams lopšelyje-darželyje sudaryta galimybė mokytis anglų 

kalbos, dalyvauti šokių  grupėje (paslaugos mokamos). 

Prengta 1 kvalifikacinė programa ir organizuotas seminaras ,,Lietuvių liaudies kūrybos 

lobynas vaiko gyvenime“, dalyvavo 23 miesto ir rajono pedagogai. 

Organizavome pažintinius edukacinius užsiėmimus ugdytiniams: Vilniaus vitražinių lėlių 

teatro „Vaivorykštė“ programa „Jūratė ir Kastytis“, VšĮ Drakoniuko teatro programa „Kurmio 

Zigmo kelionė po pasaulį“, Kauno muzikinio ansamblio „Ainiai“ programa „Pasibičiuliaukim”, 

edukacinė programa „Vaškinių figūrėlių gamyba“. Kartu su poete Zita Gaižauskaite rengėme vaikų 

poezijos valandėles, knygelių „Miško ABC“, ,Kalėdų žvaigždė“, „Kai žemelė atsibubda“, „Riedėkit 

margučiai“ pristatymus. 

 

        02 uždavinys – kurti modernias, saugias ir sveikas  ugdymo(si) sąlygas, stiprinti 

materialinę bazę. 

Fizinė ir emocinė aplinka  turi didelę įtaką ugdymo procesui. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės yra patogios ir prikaitytos ugdymuisi pagal vaikų amžių. Įstaiga 

turi salę bei kokybišką maistą teikiančią valgyklą. 

              2014 m. įstaigos materialinei bazei turtinti ir ūkinei veiklai vykdyti panaudotos mokinio 

krepšelio, paramos 2 % gyventojų pajamų mokesčio, programos „Pienas vaikams“, savivaldybės 

biudžeto lėšos.  

Mokinio krepšelio lėšos buvo skirtos ugdymo aplinkai išlaikyti ir ugdymui užtikrinti. 

Ugdymosi sąlygoms gerinti ir ugdymosi procesui modernizuoti. Už šias lėšas nupirkta ugdymo 

procesui  reikalingos ugdymo priemonės, spaudiniai, baldai grupėms (11,1tūkst.Lt). 

Paramos lėšos buvo naudojamos vadovaujantis Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 

gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka. Didžioji paramos lėšų dalis panaudota 

ugdymo sąlygų gerinimui: nupirkta 1 grupei minkšto inventoriaus (patalynė, čiužiniai, antklodės, 

pagalvės), nerūdijančio plieno darbo stalai ir kriauklės virtuvėje, ūkinis inventorius, šviestuvai. 

Atnaujinta 1 laiptinė, 1 grupės vaikų miegamasis, 1 grupėje pakeistos vaikų drabužinės. Erdvė ir 

aplinka įstaigoje atitinka vaikų amžių, poreikius, garantuoja fizinį saugumą, sveiką augimą, 

išreiškianti tautinius kultūros bruožus.    



Svarbus ugdymo įstaigos kokybės rodiklis – vaikų maitinimas. Vaikai maitinami 4 kartus 

šviežiu, ką tik pagamintu maistu, kuris atitinka vaiko amžių, sveikatos ypatumus ir sveikos mitybos 

reikalavimus. Maistas gaminamas HN reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Valgiaraščiai suderinti 

ir patvirtinti Alytaus visuomenės sveikatos centro. Atliktas tyrimas vaikų maitinimo klausimu. 85 % 

tėvų patenkinti vaikų mityba.  Siekiant pagerinti vaikų mitybą, įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos 

ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo įstaigose 

paramos programoje „Pienas  vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programoje. 

Atliekant analizę sveikatingumo klausimais, formuojamas pozityvus ugdytinių ir tėvų 

požiūris į saugų ir sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, higieninių įgūdžių svarbą vaikų 

sveikatai. 2014 m. kartu Su Alytaus rajono VVG buvo organizuoti pozityvios tėvystės mokymai 

ugdytinių tėvams, dalyvavo  28 tėvai ir jų vaikai. Lopšelio grupės tėvams organizavome tyrimo 

„Adaptacijos laikotarpio įveikimo galimybės ikimokyklinėje įstaigoje“ pristatymą. Tarpininkaujant 

AMPPT lopšelio-darželio tėvai (savanoriškai)  ir vaikai dalyvavo VU  Filosofijos fakulteto 

Specialiosios psichologijos laboratorijos organizuotame mokslinime tyrime „Wechslerio 

ikimokyklinukų intelekto skalės (WPPSI-IV) adaptacija ir standartizacija. “Tyrimo tikslas – 

patikimai vertinti vaikų pažintinius gebėjimus ir parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo programą. 

Dalyvavo 12 vaikų, nuo 4-6 metų amžiaus, tėvais asmeniškai supažindinami   su tyrimo rezultatais. 

 Vaikų sergamumas analizuojamas kiekvieną mėnesį, rezultatai aptariamis PT, grupių tėvų 

susirinkimuose. Vienam vaikui lopšelyje-darželyje tenka 28 ligos dienos per metus. 
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Vidutinis vaikų lankomumas įstaigoje 
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(per 10 mėn.)

Lankomumas

               

Vidutinis lankančių vaikų skaičius įstaigoje –78 (per 10 mėn.), tai sudaro 72 % (per 10 

mėn.). Tai pakankami geras vaikų lankomumo rezultatas. 

Tikslingai įgyvendinant kompleksą priemonių, ugdančių vaikų gebėjimą tausoti sveikatą ir 

saugiai elgtis aplinkoje, vykdyta  trumpalaikių projektų, akcijų, viktorinų, dalyvauta sveiktos 

renginiuose: „Jei su kamuoliu draugausi – sveikas ir stiprus užaugsi,“ „Švarios rankytės-sveiki 

vaikai,“ „Graži šypsena“, „Pirmoji pagalba“, „Kaip saugiai praleisti vasarą“. Projektai: „Būk 

sveikas ir stiprus“, „Nuo palangės į daržą“. 

Organizuojamos visuotinės rytmetinės mankštos,  vaikų darbų parodos: „Aš noriu augti 

sveikas“, „Aš mažas žmogus“, gerų darbų savaitės-akcijos: „Saugok savo darželį“, „Švara tvarka – 

sveikatos pagrindas“. Lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai įsijungė į akciją inicijuotą Lietuvos 

Respublikos sveiktos apsaugos ministerijos ir Sveikatos mokymo ligų prevencijos skyriaus –



„Sveikatingumo pertraukų savaitė“, skirta vaikų sveikatos metams paminėti. Akcijoje dalyvavo: 90 

ugdytinių, 14 pedagogų, 13 kitų įstaigos bendruomenės narių, 10 ugdytinių tėvų. Dalyvavome 

Vaikų linijos organizuotoje akcijoje „Veiksmo savaitė be patyčių“.  

 

  03 uždavinys - užtikrinti sėkmingą įstaigos funkcionavimą.  

Šiam uždaviniui numatytos priemonės įvykdytos. 2014 m. materialiniai ir finansiniai 

ištekliai naudojami ypatingai taupiai ir tikslingai. Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ 2014 m. baigė be 

įsiskolinimų. 

Socialiniai  partneriai, tarptautinis bendradarbiavimas 

Sėkmingai vyko pozityvus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendravimas  ir  

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, vykdant bendrus projektus, keičiantis metodine, 

edukacine patirtimi. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys: 

1. Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo švietimo 

įstaigos. 

2. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigos. 

3. Alytaus kraštotyros muziejus, Anzelmo Matučio memorialinis muziejus. 

4.  VŠĮ Alytaus lėlių teatras ,,Aitvaras“. 

5. Alytaus rajono Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras. 

6. Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.  

7. Alytaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba. 

8. Kauno menų darželis „Etiudas“, Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“, Varėnos  lopšelis-

darželis „Pasaka“, Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“. 

9. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“. 

10. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. 

11. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

Partnerė – Rusijos Federacija, Kabardino - Balkarijos Respublika, Zalsko raj. 

Zalukokoažės ikimokyklinio ugdymo įstaiga Nr. 2. 

Dalyvaujame Europos Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo sporto programoje 

 ,,e Twinnig“. 

 

Lopšelio-darželio dalyvavimas programų, projektų konkursuose (parašyta programų, gautas 

finansavimas). 

Programos, projekto pavadinimas Gautas finansavimas (tūkst. Lt) 

Projektas „Būk sveikas ir stiprus“. 0,5 

 

 

„Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ 

programa. 

Papildomų lėšų  įstaigai neduoda, tačiau 

gerinamas vaikų maitinimas 

Pieno produktų vartojimo įstaigose programa 

„Pienas vaikams“. 

5,2 

 

VI. SVARBIAUSI MOKYKLOS 2014 METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  POKYČIAI, 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

         1. Gerai sukomplektuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, išlaikomas 

stabilus vaikų skaičius lopšelyje-darželyje. 



2. Priešmokyklinio ugdymo grupę baigę ugdytiniai parengti tolimesniam mokymusi pradinėse 

klasėse. 

3. Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, tarptautinio mokinių, mokytojų 

ir visuomenės sveiktos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etapo nugalėtojai 

ir II etapo prizinikai. 

4. Sutelkta aktyvi, siekianti bendrų tikslų lopšelio-darželio bendruomenė, kurioje vyrauja 

pagarbos santykiai. Įstaigos bendruomenė skyrė 2% pajamų mokesčio paramą udymo aplinkai 

gerinti. 

5. Įstaigos bendruomenė paminėjo lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 50-ties metų įkūrimo sukaktį. 

Šventės metu buvo apžvelgtas įstaigos 50-ies veiklos  metų  kelias. Apdovanoti ilgamečiai įstaigos 

darbuotojai. 

6. Įgyta 1 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

7 Aktyvi projektinė veikla, (5-iuose respublikiniuose projektuose lopšelio-darželio ugdytinai, 

tėvai ir pedagogai dalyvavo kaip partneriai), platus respublikinis bendradarbiavimas skatina                                             

pedagogus dalintis gerąją darbo patirtimi, tapo glaudesnis bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais.  

 8. Nuosekli ir aktyvi gerosios darbo patirties sklaida per informacines priemones. 

 

Problema Sprendimo būdai 

Lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“ reikalingas 

pastato vidaus ir išorės rekonstravimas. 

Alytaus miesto savivaldybės taryba, sprendimu 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T-282 „Dėl pritarimo 

projektavimo darbų užsakovo funkcijų 

vykdymo“, pritarė, kad būtų rengiami techniniai 

projektai 2015 m. 

 

Lopšelio-darželio teritorijos tvora neatitinka 

higienos normos reikalavimų 

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba, sprendimu 

2012 m. vasario 23 d. Nr. T-34, patirtinta 

„Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrasis planas.  

  

 

 

                                                                     

Lopšelio-darželio direktorė                     __________________ _______________________

    (Parašas)             (Vardas, pavardė)                                                                            

 

 


