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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 

2015-01-01 2015-12-31 

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 
 

 
12 11,75                                12 11,75 

 Iš viso 27 25,99 27 25,99 

  

2015 m. darbuotojų skaičius ir etatų skaičius lopšelyje-darželyje nesikeitė. 

 

Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją 

 

Eil. 

Nr. 

Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

2015-01-01 2015-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 12 12 

 Iš jų :   

 auklėtojų, dirbančių pagrindiniame darbe  12 12 

 auklėtojų, dirbančių antraeilėse pareigose - - 

2. Atestuotų pedagogų skaičius:  11 12 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją 

- - 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 3 4 

http://www.alytauspusynelis.lt/
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metodininko kvalifikacinę kategoriją 

 turinčių vyresniojo. ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 

9 9 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

- - 

3.  Neatestuotų pedagogų skaičius 1 0 

4. Kiti pedagogai, kuriems suteiktos kvalifikacinės 

kategorijos (logopedas) 

1 1 

    

                   

Lopšelio-darželio pedagogų ir vadovų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose 

 

Darbuotojai Dalyvavo kvalifikaciniuose tobulinimo renginiuose 

Dienos Valandos Renginiai 

Vadovai (2) 11 68 11 

Pedagogai (12) 51 331 55 

 

Lopšelio-darželio pedagogai ir vadovai  profesines kompetencijas tobulino miesto ir šalies 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pagal  sudarytą 2014-2015 m. m. pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo planą. 2015 m.  vadovai ir pedagogai kvalifikaciją tobulino 66 seminaruose, vidutiniškai 

kiekvienam pedagogui tenka  po 4,7 dienas. 

 

Lopšelį-darželį lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

 

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

Grupių skaičius Vaikų skaičius 

2014-2015m. m. 2015-2016 m. m.  2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 

6 6 117 115 

  

Lopšelio-darželio projektinis normatyvas 110 vietų, normatyvinius reikalavimus įvykdėme 

100 procentų. Vaikų įrašytų į eilę ir pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį 2015 m. poreikį 

tenkinome 100 procentų. 

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2015 metais 

Laikotarpis 

Grupės  

Iš viso 
Lopšelio Darželio  Priešmokyklinio 

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

 

6 gr. 

2016-01-01 14 18 22 20 20 18 112 

2015-09-01 18 18 21 20 18 20 115 

 

2015 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje sukomplektuotos 6 grupės, iš jų 1 ankstyvojo 

amžiaus, 3 ikimokyklinio amžiaus, 1 mišri priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus, 1 

priešmokyklinio amžiaus. 

2015 m. lopšelį-darželį lankė 35  specialių ugdymosi poreikių vaikai,, kuriems teikiama 

logopedo pagalba. 

 

 



Prevencinė veikla 

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

bendravimo įgūdžių tobulinimas, patyčių ir žalingų įpročių prevencija. 

Lopšelis-darželis dalyvauja Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje. 

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

užtikrinti gerą vaikų sveikatos 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. 

2015 m. dalyvavome respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ konferencijoje „Judėjimas – sveikata ir gera nuotaika“, pristatėme stendinį 

pranešimą „Judėjimo džiaugsmas“. Lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo respublikinės 

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

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

2015 m. dalyvavome tarpatutiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveiktos priežiūros 

specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, lopšelio-darželio komanda laimėjo IV vietą. 

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

akciją „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. 

Atsiliepdami į Tarpatautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietimą, kūrėme „Tolerancijos mozaiką“, skirtą Tarptautinei 

tolerancijos dienai paminėti. Lopšelio-darželio bendruomenė apdovanota padėkos raštu. 

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

programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atliko ugdytinių 

ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą, 

analizavo vaikų ugdymosi sunkumų priežastis, konsultavo pedagogus dėl pedagoginių, 

psichologinių problemų sprendimo būdų. 

 Vaikų, augančių probleminėse šeimose, skaičius – 1.  

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui 2015 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 

apskaičiavimo metodiką – 90 511 eurų. 

 

 Mokymo 

priemonėms  

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

IKT Iš viso 

Skirta lėšų 2 093 290 547 355 348 3 633 

Panaudota lėšų 2158 367 571   80 457 3 633 

 

Lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui 2015 m. savarankiškoms funkcijoms vykdyti 

(savivaldybės lėšos). 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtintas planas su 

patikslinimais 

(eurais) 

Gauti 

asignavimai 

(eurais) 

Kasinės išlaidos 

(eurais) 

1. Darbo užmokestis 95 762 95 758,65 95 758,65 

2. Socialinio draudimo įmokos 29 616 29 607,82 29 607,82 

3. Mityba 4 354   4 353,79   4 353,79 

4. Medikamentai     203      202,70      202,70 

5. Ryšių paslaugos    624     624       624 

6. Spaudiniai - - - 

7. Kitos prekės 3 843 3 842,81   3  842,81 

8. Kvalifikacijos kėlimas     79    78,85         78.85 

9. Komunalinės paslaugos 13 940 13  940,0 13 940,0 

10. Apranga ir patalynė      444   443,99     443,99 

11. Kitos paslaugos    7 214 7 213,91     7 213,91 

12. Materialiojo turto - - - 

Iš viso:    15 6079 156 066,52     156 066,52 

 

Gautas 2015 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia 

parama iš kitų šaltinių eurais 

 

Eil.Nr.  Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados ir t.t.) pavadinimas  

Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška  eurais 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

buvo panaudota 

1  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

1 573,70 50 % vaikų maitinimui 

gerinti. 50 % kitoms 

reikmės.  

2. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 
- Piniginių lėšų negauta, 

maitinimo racione 

buvo vaisiai, sultys, 

morkos vaikų 

maitinimui gerinti.  

3. 2 % gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

2 158,09 Ūkinėms išlaidoms 

finansuoti, ugdymo 

aplinkai gerinti. 

                                Iš viso  3 731,79  

 

 



Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

 

Kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 4. Nešiojamųjų kompiuterių skaičius – 2. 

Multimedija – 1. 

Interneto ryšys šiuo metu yra įdiegtas – 4 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  

 

                 Lopšelio-darželio ugdytinių tėvams (globėjams) užtikrinta teisė pasirinkti vaikų 

maitinimų skaičių. 2015-09-01 duomenimis 13 %, 2010-12-31 duomenimis 18 % tėvų pasirinko  3 

maitinimus. Teikiama mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje lengvata, budinčios grupės 

paslauga vaikams, kurių tėvai dirba pailgintą darbo dieną. 

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį švietimą, skaičius 

(duomenys fiksuoti 2015-09-01 ir 2015-12-31, metų eigoje  atleistų vaikų skaičius keičiasi) 
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V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,  

VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 

 

Lopšelio-darželio vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija 

 

Direktorė – Aldona Česnulienė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, II vadybinė 

kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Nijolė Gurevičienė, aukštasis universitetinis 

išsilavinimas, II vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui – Simona Marčiulaitienė, aukštasis neuniversitetinis 

išsilavinimas. 

http://www.alytauspusynelis.lt/


Planavimas 

 

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ 2015 m. dirbo  pagal Alytus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis” 

2014-2016 metų strateginį planą, Alytus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis” 2015 metų veiklos planą ir 

kiekvieno mėnesio konkrečios veiklos priemonių planą. Priešmokyklinio, ikimokyklinio, meninio 

ugdymo pedagogai, logopedas, rengia ilgaliakius planus (mokslo metų), kurie detalizuojami 

trumpalaikiuose planuose.  Projektus, programas rengė direktoriaus įsakymu paskirtos laikinos ir 

pastoviai veikiančios darbo grupės. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą vykdė direktoriaus 

įsakymu sudaryta lopšelio-darželio koordinavimo darbo grupė. 

 

Mokyklos savivaldos institucijų veikla 

 

2015 m. vyko 4 lopšelio-darželio tarybos posėdžiai. Lopšelio-darželio taryba aprobavo 

vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus ir veiklos planus, prižiūrėjo įstaigos finansinę-ūkinę 

veiklą, analizavo komisijų ataskaitas, svarstė lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus. 

2015 m. lopšelio-darželio direktorius organizavo 3 Mokytojų tarybos posėdžius. Mokytojų 

taryba aprobavo ugdomąją veiklą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančius 

dokumentus, svarstė lopšelio-darželio prioritetus ir veiklos kryptis, analizavo ugdymo programų 

įgyvendinimą, optimalių  ugdymo sąlygų  sudarymą, ugdymo planus, teikė siūlymus dėl lopšelio-

darželio veiklos plano,  vertino ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ugdymo 

pasiekimus, vaikų adaptaciją lopšelyje-darželyje, analizavo vaikų sergamumo priežastis, teikė 

siūlymus ugdymo turinio planavimo tobulinimui. 

2015 m. vyko 3 metodinės tarybos posėdžiai. Posėdžių metu buvo aptariami klausimai, 

susiję su ugdymo proceso efektyvinimu, numatomi pedagogų metodinės veiklos prioritetai ir 

kryptys, inicijuojamas pedagogų bendradarbiavimas su kitomis švietimo įstaigomis, gerosios 

patirties sklaida. Metodinė taryba organizavo metodinę veiklą: skaitomi pranešimai, aptariami 

projektai, vertinama pedagogų praktinė veikla. 

Planingai ir kryptingai savo veiklą organizavo Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos komisija. 2015 m. atestuotas 1 pedagogas, suteikta vyresniojo 

muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija.  

 Efektyvi lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikla sutelkė bendruomene kokybiškai 

įgyvendinti svarbiausius 2015 m. veiklos plano tikslus. 

 

Lopšelio-darželio vidinis įsivertinimas 

 

 2015 m. lopšelio-darželio veiklos vidiniam įsivertinimui ir analizei buvo pasirinkta 3-oji 

veikos sritis – Vaiko ugdymosi pasiekimai. 3.1. Veiklos rodiklio. ,,Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas“, pagalbinis rodiklis. 3.1.1. ,, Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema“ analizė.  

               Atlikus įsivertinimą ir apibendrinus įsivertinimo duomenis – 85%  tėvų supranta, vaikų 

pasiekimų ir pažangos reikalingumą ir svarbą bei tikslingai motyvuoja, kad vertinimas padeda 

išsiaiškinti vaikų gebėjimus. 13% tėvų teigia, kad vaikų pažangos  vertinimas nereikalingas arba 

mažai reikalingas, kad vaikai yra per maži vertinimui.. 

87% tėvų bendravimui su vaiku skiria kasdien nuo 1 iki 2 valandų. Kasdieniam 

bendravimui su pedagogais, kaip teigia dauguma tėvų, jie neturi laiko. 



100% pedagogų teigia, kad vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas yra reikalingas. 

Išanalizavus 2015 m.m. vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą nustatyta:  

. 
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Lopšelyje-darželyje taikoma tikslinga vaikų pasiekimų vertinimo sistema, kuri motyvuoja 

pedagogus siekti vaikų ugdymosi kokybės. 

 

2015 metų veiklos tikslai, uždavinai ir jų įgyvendinimo rezultatai 

 

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2015 metų veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus, uždavinius ir numatytas jų įgyvendinimo priemones. 2014-2016 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 lopšelyje-darželyje vykdytos 

programos: lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo  ir Bendroji priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programos, kurios leido plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kompetencijas, sudarė kokybiškas sąlygas  vaiko pasirengimui mokyklai. Integruota Vaikų 

sveikatos stiprinimo 2012-2016 metų programa „Augu sveikas“. Pedagogai kartu su specialistais 

rengė  ir  įgyvendino individualias ugdymo(si) programas specialiųjų poreikių vaikams. Vaikų 

pasiekimai buvo vertinami du kartus metuose, aptariami mokytojų tarybos,  Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose. Pedagogai konsultavo tėvus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

klausimais, individualiai informavo apie vaiko daromą pažangą. 

Vykdyta pedagoginė stebėsena, kuri grindžiama geranoriškumu, objektyvumu, 

pasitikėjimu, suteikant daugiau laisvės ir atsakomybės pedagogams. 

Tenkinant ugdytinių saviraškos poreikius ir plėtojant jų muzikinius , meninius gebėjimus, 

lopšelyje-darželyje 2015 m. kryptingai organizuota projektinė veikla. 7 respublikiniuose 

projektuose davyvavome  kaip partneriai. Projektinė veikla skatiną vaikus būti aktyviais, 



iniciatyviais įvairiose veiklose, ugdo kūrybškumą. Dalyvaujantys projektuose vaikai, tėvai ir 

pedagogai tampa lygiaverčiais partneriais. Informacija apie projektinę veiklą nuolat atnaujinama 

internetinėje svetainėje (www.alytauspusynelis.lt) 

 

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

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

kalbos, 4-6 metų vaikams dalyvauti šokių  grupėje (paslaugos mokamos). Organizuojamas muzikai 

gabių vaikų ugdymas. 

Prengta 1 kvalifikacinė programa ir organizuotas seminaras ,,Saugios ir sveikos gyvensenos ir 

nuostatų formavimas vaikų darželyje“. Dalyvavo 25 miesto ir rajono pedagogai, Druskininkų 

lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogai, kaip seminaro partneriai. Seminaro ,,Mokymosi skaityti 

pedagoginiai psichologiniai ypatumai”, kuri vedė lektorė Danguolė Kalesnikienė, lopšelio-darželio 

padagogai dalyvavo kaip  partneriai. 

Organizavome pažintinius, edukacinius užsiėmimus ugdytiniams: Vilniaus lėlių teatro 

„Aitvaras“ edukacinė programa „Linksmieji aitvarai.“, VšĮ Drakoniuko teatro programa „Kurmio 

Zigmo kelionė po pasaulį“, Kauno vaikų lėlių teatro“„Smagumėlis” edukacinė programa 

„Nuotykiai miške“,VšĮ Alytaus lėlių teatro  „Aitvaras“ spektaklis „Vilkas ir septyni ožiukai“. 

Kauno muzikinio ansamblio „Ainiai“  edukacinė programa „Piemenėlių išdaigos“. Susitikimas su 

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prevencijos poskyrio specialistais, vykdyta 

edukacinė programa „Šviesaforo pamoka“.   

 

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

bazę. 

               Sėkmingai įgyvendinamas antrasis uždavinys tenkinant vaikų fizinius, emocinius, 

judėjimo, saugumo poreikius. Atsakingai organizuota ugdytinių sveikatinimo veikla: sportinės 

pramogos, edukacinės valandėlės, ekskursijos. Kartu su partneriais Alytaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro specialistais vykdėme edukacines priemones: „Aš noriu tylos“, skirtus 

tarptautinei kovos su triukšmu dienai paminėti, „Sveika mityba-sveikatos pagrindas“, „Nelauktas 

svečias – gripas“. Vaikų darbų paroda „Aš saugus, kai žinau“. Sveikatos mokymų ir ligų 

prevencijos centras padėkos raštą skyrė vaikams ir pedagogams, už aktyvų dalyvavimą 

ikimokyklinių ugdymo mokyklų, priklausančių Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkui, 

vaikų piešinių-atvirukų konkurse „Sveikadienis“. 

              2015 m. lopšelio-darželio materialinei bazei turtinti ir ūkinei veiklai vykdyti panaudotos 

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

savivaldybės biudžeto lėšos.  

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

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

reikalingų priemonių vaikų saviraiškai ir kūrybiniams poreikiams tobulinti, meniniams gebėjimas 

ugdyti. Spaudiniai, baldai grupėms, sportinis inventorius.  

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

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

sąlygų gerinimui: atnaujinta 100% minkštasis inventorius, 1 grupės vaikų miegamasis, logopedo  

kabinetas, 100% pakeistos vaikų drabužinės ir atnaujinti vaikų persirengimo kambariai. 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.  Siekiant pagerinti 

vaikų mitybą, įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose pieno 

produktų vartojimo vaikų ugdymo įstaigose paramos programose „Pienas  vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimo mokyklose“.  

Atliekant analizę sveikatingumo klausimais, formuojamas pozityvus ugdytinių ir tėvų 

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

sveikatai. 2015 m. kartu su Asociacija „Mūsų Dainava“, dalyvavome kaip partneriai projekte 

„Bausti negalima pasigailėti“, kuri finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, buvo 

organizuoti pozityvios tėvystės mokymai ugdytinių tėvams, dalyvavo  28 tėvai ir jų vaikai. Lopšelio 

grupės tėvams organizavome tyrimo „Adaptacijos laikotarpio įveikimo galimybės lopšelyje-

darželyje“ pristatymą.  

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

susirinkimuose. Vienam vaikui lopšelyje-darželyje 2015 m. tenka 30 ligos dienų per metus. 

    

           
Vidutinis lankančių vaikų skaičius įstaigoje –79 (per 10 mėn.), tai sudaro 70 % (per 10 

mėn.). Tai pakankami geras vaikų lankomumo rezultatas. 

 

  03 uždavinys - užtikrinti sėkmingą įstaigos funkcionavimą.  

Šiam uždaviniui numatytos priemonės įvykdytos. 2015 m. materialiniai ir finansiniai 

ištekliai naudojami skaidriai, taupiai ir tikslingai, sprendimai derinami su bendruomene. Lopšelis-

darželis 2015 m. baigė be įsiskolinimų. 

 

 

 

 



Socialiniai  partneriai, tarptautinis bendradarbiavimas 

Sėkmingai vyko pozityvus lopšelio-darželio bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Siekiant ugdymosi tęstinumo organizuoti bendri renginiai su Alytaus Senamiesčio pradine mokykla 

( vaikų spektakliai, ekskursijos į mokyklą, pradinių klasių mokytojų susitikimai su būsimaisiais 

pirmokais, lopšelio-darželio pedagogais). 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“, 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 

 ,,eTwinning“. 

 

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

finansavimas). 

 

Programos, projekto pavadinimas Gautas finansavimas (tūkst. eurų) 

„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 2015 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. Sutelkta aktyvi, siekianti bendrų tikslų lopšelio-darželio bendruomenė, kurioje vyrauja 

pagarbos santykiai. Lopšelio-darželio bendruomenė skyrė 2% pajamų mokesčio paramą ugdymo 

aplinkai gerinti. 



4. Aktyvi projektinė veikla, (7-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.  

  

 

Problema Sprendimo būdai 

Lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“ reikalingas 

pastato išorės ir vidaus 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. parengtas  Lopšelio-darželio 

išorės  renovavimo projektas. Ruošiamas vidaus 

rekonstravimo projektas. 

 

Lopšelio-darželio teritorijos tvora neatitinka 

higienos normos reikalavimų, neužtikrinamas 

vaiku saugumas. 

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba, sprendimu 

2012 m. vasario 23 d. Nr. T-36, patirtinta 

„Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

ir neformaliojo Švietimo mokyklų, Alytaus 

dailiųjų amatų mokyklos teritorijų saugumo 

užtikrinimo programos tvirtinimo“. Programa 

neįvykdyta.  

Lopšelio-darželio virtuvėje reikalinga nauja 

viryklė.(Alytaus valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos, maisto tvarkymo subjekto 

patikrinimo aktas 2015-10-26 Nr. 22VMĮP-161). 

Pateiktas parašymas įrangai įsigyti. Lėšų įrangai 

įsigyti 2015 m. neskirta. 

Nepatenkinama lopšelio-darželio lauko žaidimų 

aikštelių būklė: smėlio dėžės neapsaugotos nuo 

užteršimo, aikštelėse nelygi danga, pavėsinių 

sienos aptrupėjusios, trūksta įrenginių vaikų 

žaidimams.  

Informacija pateikta Alytaus miesto savivaldybės 

administracijai. 

Maitinimo ir higienos specialistas turėtų dirbti 1 

etatu.  

Alytaus miesto savivaldybės taryba turėtų 

patvirtinti maitinimo ir higienos specialisto 1 

etatą. 

                                                                    

 

Lopšelio-darželio direktorė                     __________________ _______________________

               (Parašas)                          (Vardas, pavardė)                                                                            

 

 


