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                                                     PRITARTA 

                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                        2017 m. balandžio 27 d.  

                                                                    sprendimu Nr. T-172 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

DIREKTORIAUS 2016 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

  Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ įkurta 1972 metais. Įstaigos adresas – Šaltinių g. 

26, 62341 Alytus. Įstaigos interneto svetainė www.alytaussaltinelis.lt, elektroninis paštas 

ld@saltinelis.alytus.lm.lt. 

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti 

neformaliojo švietimo programas. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas. Kitos paskirtys – teikiama specialioji pedagoginė pagalba ir medicininė korekcija 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams; teikiama papildoma specialioji pedagoginė ir 

medicininė korekcija mokiniams turintiems regėjimo sutrikimų, ugdomiems Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose. Mokymo forma – dieninė, mokymo kalba – lietuvių kalba. 

Įstaigos plotas – 2480,95 m2. 

 

II. UGDYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

 Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ 2016 m. sausio 1 d. veikė 8 grupės (6 grupės su 

atskirais miegamaisiais): 1 ankstyvojo ugdymo grupė, 5 darželinio amžiaus grupė ir 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės. 2016 m. gruodžio 31 d. veikė: 2 ankstyvojo ugdymo grupė, 5 

darželinio amžiaus grupė ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.  

 Į ugdymo grupes integruoti specialiųjų poreikių vaikai (su regos, kalbos sutrikimais). 

Su specialiųjų poreikių (su regos, kalbos sutrikimais) vaikais dirba tiflopedagogas, ortoptistas, 

logopedas. 

Įstaigoje dirbama dviem ugdymo metodais. Vienoje grupėje sėkmingai taikomas M. 

Montessori ugdymo metodas.  

Lopšelyje-darželyje įrengtas „Lego dakta“ žaidimų, kompiuterinių žaidimų, judesių 

lavinimo kambarys.  

Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

Eil. 

Nr. Lopšelio-darželio darbuotojai 

2016-01-01 2016-12-31 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai 
 

 
3 3,0 2 3,0 

2. Pedagoginiai darbuotojai 
 

 
18 15,89 17 15,89 

3.  Aptarnaujantis personalas 
 

 
18 16,0 18 16,0 

 Iš viso 39 34,89 37 34,89 

 

2016 m. lopšelyje-darželyje pareigybių skaičius išliko pastovus 34,89. 

Ugdymą lopšelyje-darželyje organizavo 17 pedagogų: 2 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 11 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, 1 tiflopedagogas, 1 logopedas, 2 meninio ugdymo 

pedagogai. 
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Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją 

 

Eil. 

Nr. 
Pedagogai 

 

 
2016-01-01 2016-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 19 18 

 Iš jų :   

 pedagogų, dirbančių pagrindiniame darbe  18 17 

 pedagogų, dirbančių antraeilėse pareigose 1 1 

2. Atestuotų pedagogų skaičius:  19 18 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją 

- - 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją 

4 4 

 turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo  

auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 

10 10 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

1 - 

 turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

2 2 

 turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

 

  

 turinčių vyresniojo logopedo kvalifikacinę 

kategoriją 

1 0 

 turinčių logopedo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

0 1 

 turinčių vyresniojo tiflopedagogo kvalifikacinę 

kategoriją 

1 1 

3.  Neatestuotų pedagogų skaičius - - 

 

Visi lopšelio-darželio pedagogai kėlė kvalifikaciją – dalyvavo seminaruose, 

konferencijose. Pagal lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos programą 2016 m. logopedas įgijo logopedo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją.  

Lopšelį-darželį lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

 

Vaikų ir grupių skaičius (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą) 

 

Grupių skaičius Vaikų skaičius 

2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m.  2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 

8 8 166 160 

  

Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ projektinis normatyvas yra 145 vietos. Normatyvinius 

reikalavimus įvykdėme 100 %. Vaikų, įrašytų į eilę ir pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį, poreikį 

tenkinome.  

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2016 metais 

Laikotarpis 
Grupės  

Viso Lopšelio Darželio  Priešmokyklinė 

 Lopšelio Darželio Priešmokyklinė  

2016-01-01 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr.  

 19 21 22 21 22 22 20 19 166 
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2016-09-01 Lopšelio Darželio Priešmokyklinė  

 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr.  

 16 16 20 21 21 21 22 23 160 

  

 2016 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje sukomplektuotos 8 grupės. Iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 

5 ikimokyklinio amžiaus ir 1 priešmokyklinio amžiaus. 

 Įstaigoje integruoti specialiųjų (su regos sutrikimais) poreikių vaikai (11 vaikų). 

 2016 m. gruodžio 31 d. lopšelį-darželį lankė 160 vaikų.  

Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, buvo teikiama logopedo 

pagalba (48 vaikams).  

Vaikams, turintiems regos sutrikimų teikiama tiflopedagogo ir ortoptisto pedagoginė ir 

medicininė korekcija (11 vaikų). 

Teikiama papildoma specialioji pedagoginė ir medicininė korekcija mokiniams turintiems 

regėjimo sutrikimų, ugdomiems Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose. 

  

III. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS  

 

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį švietimą, skaičius 

 

Laikotarpis  Vaikų skaičius Moka už teikiamą 

neformalųjį švietimą  

100 % 

Moka už teikiamą  

neformalųjį švietimą 

 50 % 

Nemoka už 

teikiamą 

neformalųjį 

švietimą 

2016-01-01 166 134 24 8 

2016-09-01 160 137 17 6 

  

2016 m. įstaigoje 6 vaikai atleisti 100 % nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį 

švietimą. Tai sudaro 1 priešmokyklinio amžiaus vaikas, kuriam Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas, 1 vaikui 

iš šeimų gaunančių socialinę pašalpą, 1 vaikui esančiam socialinės rizikos šeimoje, 2 vaikams, kurių 

abu tėvai bedarbiai, 1 vaikui išskirtinis atvejis (netekus maitintojo). 

Ugdytinių, kurie 50 % buvo atleisti nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą, 

skaičius metų eigoje sumažėjo (7 vaikais). 2016 m. pabaigoje jų buvo 17, iš jų 5 vaikai iš 

daugiavaikių šeimų, 12 vaikų, kai lopšelį-darželį lanko du vaikai tos pačios šeimos.  

 

Socialinė parama priešmokyklinio ugdymo vaikams 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, 

skaičius: nuo 2016-01-01 iki 2016-05-31 – 6 vaikams, nuo 2016-09-01 iki 2016-12-31 – 1 vaikui. 

Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims 

įsigyti, skaičius – 1 vaikui.         

Vaikų maitinimas 

 

Svarbus ugdymo įstaigos kokybės rodiklis – vaikų maitinimas. Vaikus maitinome 4 

kartus per dieną. Maistas buvo gaminamas visus higienos normas reikalavimus atitinkančioje 

įstaigos virtuvėje, kurioje dirba dvi kvalifikuotos virėjos. Vaikai maitinami pagal įstaigoje sudarytą 
perspektyvinį valgiaraštį. Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 20 dienų meniu yra skelbiami internetinėje 

svetainėje www.alytaussaltinelis.lt.  Vaikai maitinami laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos 

pagrindų. 

Už įstaigoje teikiamas maitinimo paslaugas tėvai moka steigėjo nustatytą mokestį.  

Siekdama gerinti vaikų maitinimą lopšelis-darželis dalyvauja programose: „Pienas 

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.   
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Vaikų sergamumas 

 

    Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Alytaus lopšelį-darželį 

„Šaltinėlis“ vidutiniškai lankė 152 vaikai. Per šiuos mėnesius buvo praleista 10210 dienų. Dėl ligos 

per šiuos metus buvo praleistos 6599 dienos.  Daugiausiai dėl ligos praleista gruodžio mėnesį – 814 

dienų. Vienam vaikui per metus dėl ligos teko praleisti 43 dienas. 

  Bendras susirgimų skaičius – 977. Didžiausią susirgimų dalį sudaro kvėpavimo takų 

ligos – 80,96 %, alerginių susirgimų – 3,27 %,  virškinimo sistemos ligos – 8,18 %. 

Susirgimų padidėjimas stebimas keičiantis sezonams.  Anksyvojo amžiaus ugdymo 

grupėse didžiausias naujai iš namų atvykusių vaikų skaičius, todėl ir pastebimas čia didžiausias 

sergamumas.  

Sergamumas detaliai analizuojamas ketvirčiais. Mokytojų tarybos posėdžių metu 

pristatomos sergamumo analizės ir pateikiamos rekomendacijos, kaip stiprinti imuninę sistemą ir 

vaiko psichinę sveikatą  adaptacijos ir vėlesnio lankymo ikimokyklinę įstaigą metu.  

 

IV. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Lopšelio-darželio finansavimas 

 

2016 m. metų lopšelio-darželio biudžetas – 434,9 tūkst. Eur, iš jų mokinio krepšelio 

lėšos – 141,7  tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 209,4 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų veiklos 

pajamos (spec. lėšos) – 49,5 tūkst. Eur, deleguotos lėšos valstybinėms (perduotos savivaldybėms) 

funkcijoms vykdyti – 0,9 tūkst. Eur, lėšos minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 3,4 tūkst. Eur, 

savivaldybės metų pradžios prekių likučio lėšos – 31,0 tūkst. Eur. 

 

Lėšos, skirtos lopšeliu-darželiui 2016 metais pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 

apskaičiavimo metodiką – 141,7  tūkst. Eur. 

 Ugdymo 

priemonėms 

Spaudi-

niams 

Kvalifika-

cijos 

kėlimui 

Vaikų 

pažintinei 

veiklai 

IKT Iš viso 

Panaudota 

lėšų 

5,2 0,1 0,3 0,3 0,5 6,4 

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui vieno mokinio išlaikymui – 0,9 tūkst. 

eurų. 

Lėšų, skirtų 2016 metais  savarankiškoms funkcijoms vykdyti (savivaldybės biudžeto lėšų) 

panaudojimas 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas 

Patvirtintas planas 

 (tūkst. Eur) 

Gauti asignavimai 

(tūkst. Eur) 

1. Darbo užmokestis 131,8 130,9 

2. Socialinio draudimo įmokos 40,8 40,4 

3. Mityba 6,9 6,9 

4. Medikamentai  0,2 0,2 

5. Ryšių paslaugos 1,0 1,0 

6. Apranga ir patalynė 1,2 1,2 

7. Kitos prekės 1,1 1,1 

8. Kvalifikacijos kėlimas 0,2 0,2 

9. Komunalinės paslaugos 19,1 19,1 

10. Kitos paslaugos 8,4 8,4 

11. Ilgalaikio turto įsigijimui - - 

 Iš viso 210,7 209,4 
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Lėšos minimaliajai algai padidinti (3,4 tūkst. Eur) buvo panaudotos kompensuoti 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms, dėl minimalios algos padidėjimo pagal 2016 m. 

birželio 22 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“. 

 

2016 metais gautas papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia 

parama iš kitų šaltinių 3,8 tūkst. Eur 

Eil.Nr.  Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados ir t.t.) pavadinimas  

Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška  tūkst. Eur 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama buvo 

panaudota 

3.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

 

2,0 Mitybos gerinimui, 

prekių įsigijimui 

4. Programa „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ 
 Lėšų negauta, tačiau pa-

gerintas vaikų maitinimas 

5. 2 proc. Gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

1,8 Ugdymo (si) aplinkos 

gerinimui 

 Iš viso  3,8  

 

Materialinės bazės turtinimas, ūkinė veikla 

 

2016 metais įstaigos materialinei bazei turtinti ir ūkinei veiklai vykdyti buvo 

panaudota 9,9 tūkst. Eur, iš jų: 5,3 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų, 3,5 tūkst. Eur paramos (2 % 

gyventojų pajamų mokesčio 1,9 tūkst. Eur ir programos „Pienas vaikams“ 1,6 tūkst. Eur) lėšų ir 1,1 

tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. 

 Mokinio krepšelio lėšos buvo panaudotos ugdymo(si) sąlygoms gerinti ir ugdymo 

procesui modernizuoti išleista 3,3 tūkst. Eur Už šias lėšas pirkta literatūra (0,1 tūkst. Eur), įvairios 

ugdymo  procesui skirtos priemonės (5,2 tūkst. Eur). 

 Paramos lėšos buvo naudojamos vadovaujantis gautos paramos priėmimo, 

panaudojimo ir apskaitos tvarka. Lėšos panaudotos ugdymosi sąlygoms gerinti: remonto prekės (1,8 

tūkst. Eur), kitoms prekėms ir paslaugoms (1,7 tūkst. Eur). 

 Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos būtiniausioms funkcijoms vykdyti: valymo 

priemonėms, santechnikos priemonėms, bei kitoms ūkinėms prekėms įsigyti (1,1 tūkst. Eur). 

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

 

Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ kompiuterizuotos 8 darbo vietos. Iš jų 7 turi prieigą 

prie interneto. Kompiuteriai: kompiuterių, skirtų administravimui skaičius – 5; kompiuteriai skirti 

auklėtojoms skaičius – 1; kompiuterių, esančių lego žaidimų kambaryje skaičius – 2;  kompiuterių, 

esančių ugdymo patalpose (tiflopedagogo, logopedo kabinetuose) skaičius – 2; nešiojamųjų 

kompiuterių skaičius – 1. 

2016 m. buvo įsigytas 1 naujas kompiuteris, kuris panaudotas ugdymo procesui 

tobulinti – lego žaidimų kambaryje. 

Žinios apie lopšelio-darželio veiklą skelbiamos interneto tinklalapyje www.alytaus saltinelis.lt 

 

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,  

VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 

 

Lopšelio-darželio vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija 

 

Lilija Brusokienė – direktorė, aukštasis universitetinis (ŠPI), antroji vadybinė 

kvalifikacinė kategorija (dirbo iki 2016 m. birželio 4 d.). 

http://www.alytaus/
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Dalė Draugelienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 

aukštasis universitetinis (ŠPI), antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

 

Mokyklos savivaldos institucijos, jų veikla 

 

2016 m. vyko Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai. Lopšelio-darželio taryba aprobavo 

parengtus vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus ir veiklos planus, prižiūrėjo įstaigos 

finansinę-ūkinę veiką, analizavo darbo grupių ir komisijų ataskaitas, aptarė vaikų brandumo 

mokyklai rezultatus, svarstė lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus. 

2016 m. vyko Mokytojų tarybos posėdžiai. Mokytojų taryba aprobavo ugdomąją 
veiklą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančius dokumentus, svarstė įstaigos 

prioritetus ir veiklos kryptis, analizavo ugdymo planus, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo 

programų įgyvendinimą, vertino priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus ir jų adaptaciją 
mokykloje, nagrinėjo vaikų sergamumo priežastis, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) 

pažangą, ugdymo turinio planavimo klausimus. 
2016 m. vyko Metodinės tarybos posėdžiai. Metodinės tarybos posėdžių metu buvo 

svarstomi klausimai, susiję su ugdymo proceso efektyvinimu, nustatomi pedagogų metodinės 

veiklos prioritetai ir kryptys, inicijuojamas pedagogų bendradarbiavimas su kitomis 

organizacijomis ir švietimo įstaigomis. Metodinė taryba organizavo metodinę veiklą, buvo 

skaitomi pranešimai, aptariami projektai, planai, organizuojama gerosios darbo patirties sklaida. 

Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, analizavo vaikų ugdymosi sunkumų 
priežastis ir teikiamos pagalbos vaikui veiksmingumą. 

Produktyvi savivaldos institucijų veikla padėjo sėkmingai įgyvendinti 2016-ųjų metų 
veiklos plano tikslus ir uždavinius. 

Planavimas 

 

Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ dirbo pagal 3 metų strateginį veiklos planą, metų veiklos 

planą ir lopšelio-darželio mokslo metų veiklos planą. Savo veiklos planus turėjo ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, tiflopedagogas, logopedas. Programas, 

projektus, planus rengė direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės.  

 

Veiklos įsivertinimas 

 

 Siekiant įvertinti lopšelio-darželio esamą situaciją, išsiaiškinti privalumus ir trūkumus, 

atlikome platųjį vidaus auditą. Analizavome šešias lopšelio-darželio veiklos sritis, įvertindami 

kiekvieną veiklos rodiklį bei pagalbinį rodiklį pagal keturių lygių skalę. Atlikdami platųjį auditą 

pedagogai rėmėsi savo patirtimi bei nuomone. Platusis auditas suteikė pradinę informaciją apie 

lopšelio-darželio situaciją, padėjo nustatyti privalumus bei tas sritis, kurias reikia tobulinti. 

Mokytojų tarybos posėdžio metu buvo nutarta, kad 2016 m. bus audituojama sritis: 1. 

Etosas.  Veiklos rodiklio 1.1. Mokyklos vertybės.  Pagalbinis rodiklis 1.1.5. Tradicijos. Surinkti 

duomenys apibendrinti. Buvo numatytos pasirinktos srities stipriosios ir tobulintinos pusės.  

 Atlikta išsami analizė, parengtas veiksmų tobulinimo planas. 

Gauti įsivertinimo duomenys ir rezultatai aptariami mokytojų metodiniuose 

pasitarimuose, panaudojami lopšelio-darželio strategijai kurti, planuojant ugdymo procesą, sudarant 

individualias programas vaikams bei siekiant įgyvendinti įstaigos ugdymo tikslus ir uždavinius.  

 

2016 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo rezultatai 

 

Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2016 metų veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus, uždavinius ir numatytas jų įgyvendinimo priemones. 2014-2016 metų 

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



7 

 

 

(si) (su regos ir kalbos sutrikimais) paslaugas, atnaujinti  įstaigos aplinką. Šiam tikslui įgyvendinti 

buvo numatyti du uždaviniai:  

1. Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo (regos ir kalbos sutrikimais) 

ugdymo (si)  kokybę. 

2. Gerinti materialinę bazę, modernizuoti įstaigos aplinką. 

2016 metais sėkmingai įgyvendintas pirmas uždavinys –  tobulinti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir specialiojo (regos ir kalbos sutrikimais) ugdymo (si)  kokybę. 

Ugdymo paslaugos buvo teikiamos 160 vaikų (pagal projektą 145 vaikai). Lopšelyje-darželyje  

dirbome dviem ugdymo metodais kūrybiniu-kompleksiniu ir  M. Montessori ugdymo metodu. 

Tėvai turėjo galimybę pasirinkti ugdymo metodą. Sėkmingai organizuotas specialiosios pagalbos 

teikimas. Ugdoma 48 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai (11 vaikų turinčių regos sutrikimų, 41 

vaikas turintis kalbos sutrikimų  ir 4 vaikai turintys ir regos ir kalbos sutrikimų). Užtikrinome 

kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą panaudodami šiuolaikiškas ugdymo priemones 

(vaizdo aparatūra, padovanota Lions klubo ugdymo priemonė vaikų darželiams, šviečianti lenta Lite 

Scout, Inteli Keys prietaisas aklųjų ir silpnaregių ugdymui, skirtas ugdomajai veiklai…).  

2016 m. sėkmingai taikyti pedagogų sukurti projektai: „Europos sporto savaitė 2016“, 

„Noriu augti sveikas“, „Močiutės duris pravėrus“, „Ar jūs žinote, ar ne, ką vadinam gimtine?“ „ 

Mes kartu jėga“, „Gamtos spalvos“, siekiant tenkinti vaikų kūrybinius poreikius. 2016 m. įstaigoje 

organizuota daug tradicinių renginių, švenčių, pramogų: „Vaisių ir daržovių ginčas“, kiekvienais 

metais organizuojame renginį skirtą baltosiso lazdelės dienai „Aš kitoks“, adventinė vakaronė 

„Susikaupkime laukdami Kalėdų“, „Kalėdinės nakties paslaptis“, „Trys karaliai“, užgavėnių šventė 

„Šokim trypkim ir žiemužę išvarykim“, „Kius, kius į Kaziuko turgų“, Velykų šventė „Rieda 

margučiai, džiaugias vaikučiai“, žemės dienai skirtas rytmetis „Su paukščiais pakilkim į saulę“, 

atsisveikinimo su darželiu šventė „Raidžių traukinukas“, vaikų gynimo dienai „Laiminga 

vaikystė“,ir kt. 2016 m. didelį dėmesį skyrėme vaikų psichinės ir fizinės sveikatos ugdymui. 

Dalyvavome akcijose: veiksmo savaitė be patyčių, paminėta tolerancijos diena „Tolerancijos  

paukštis“, buvo organizuotos sveikatingumo dienos. Vykdomas pilietinis vaikų ugdymas. 

Dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Kovo 11-oji – Lietuvos 

neprikalusomybės dieną organizuota vaikų piešinių paroda, Vasario 16-ąją paminėjome bandra 

švente „Mylėki Lietuvą vaikuti“. Vyko edukaciniai užsiėmimai: „Pasibičiuliaukim“ vaškinių 

figūrėlių liejimo, Duonos kelias. Buvo organizuotas seminaras „Gamtosauginis ugdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ Alytaus miesto ir rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių 

pedagogams.   

Visi įstaigos pedagogai yra atestuoti, 5 iš jų suteiktos metodininko kvalifikacinės 

kategorijos. Kiti pedagogai turi vyresniųjų mokytojų kvalifikacines kategorijas. 2016 metais visi 

pedagogai ne mažiau 5 dienas tobulino savo kvalifikaciją, užtikrino kvalifikuotą ugdymą.  

Stengėmės įgyvendinti antrąjį uždavinį – gerinti materialinę bazę, modernizuoti 

įstaigos aplinką. 

 2016 m. materialinės bazės turtinimui ir ūkinei veiklai buvo naudojamos mokinio  

krepšelio, 2 % gyventojų pajamų mokesčio ir programos „Pienas vaikams“ lėšos. Iš mokinio 

krepšelio lėšų (5,2 tūkst. Eur), nupirkta: sporto inventoriaus (lankų, kamuolių, šokdynių, rogučių, 

dviratukų, paspirtukų); įsigyta lauko priemonių (supynių); šiuolaikiškų ugdymo (si) priemonių 

(žaislų, stalo žaidimų,  šviečiančios lentos, įrengti smėlio kampeliai, literatūros, kanceliarinių 

prekių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Gyventojų  pajamų mokesčio 2 % 

paramos lėšos (1,9 tūkst. Eur) panaudota: edukacinių aplinkų atnaujinimui, grupių ir pagalbinių 

patalpų remontui (perdažytos grupių, prausyklų, laiptinių grindys), nupirkta visoms grupėms naujos 

pagalvės, nauja patalynė, rankšluostukai, įsigyta lauko priemonių (5 supynės), suremontuotas 

logopedo kabinetas, įsigyti nauji baldai,  atnaujinta lauko aikštynų aplinka perdažytos pavėsinių 

sienelės). Iš savivaldybės lėšų pakeistos pavėsinių stogų dangos; nupirkti čiužinukai; langų 

ribotuvai; kapitališkai suremontuoti 4 grupių tualetai ir prausyklos. 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos pragrama „Pienas vaikams“ lėšos (2,5 

tūkst. Eur) panaudotos: vaikų mitybai gerinti, atnaujinti indai skirti vaikų maitinimui, .  
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Savivaldybės biudžeto lėšos (1,1 tūkst. Eur) buvo panaudotos būtiniausioms 

funkcijoms vykdyti: ūkinėms prekėms (valymo, skalbimo priemonėms), remonto prekėms, elektros 

prekėms. 

2016 m. papildomai skirta savivaldybės biudžeto lėšų (31 tūkst. Eur). Buvo 

kapitališkai suremontuota 4 tualetai ir prausyklos esančios grupėse, nupirkta 160 vaikiškų 

čiužinukų, įrengti langų ribotuvai. 

 

Socialiniai  partneriai 2016 m. 

 

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ glaudžiai bendradarbiavo su Alytaus miesto 

pedagogine psichologine tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriumi, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Alytaus 

visuomenės sveikatos centru, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.  

Palaikėme ryšius su socialiniais partneriais: kvalifikacijai tobulinti (Alytaus kolegija, 

Ugdymo inovacijų centru, Lietuvos vaikų ir jaunimo centru),  edukacinėms programoms vykdyti 

(Alytaus lėlių teatru „Aitvaras“,  Kauno muzikiniu ansambliu „Ainiai“, folkloro ansambliu 

„Tarškalai“, poete Zita Gaižauskaitė, Kauno miesto Klouno teatru „Drevinukas“), edukacinėms 

priemonėms įsigyti (UAB „Gudragalvis“, UAB „Asama-Baltic“, UAB „Lukošiukas“, leidykla 

„Briedis“, leidykla „Šviesa“, UAB „Janida“, UAB „Medrika“).  

Gerąja darbo patirtimi dalijomės su Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla, Lietuvos M. 

Montessori asociacija, Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių pedagogais. 

 Bendradarbiavome su Londono vaikų darželiu „Obelėlė“ (Apple-tree). 

  

Dalyvavimas programose 

 

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ įgyvendina Europos Sąjungos pieno produktų 

vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose  programą „Pienas vaikams“. Už sunaudotą pieną ir pieno 

produktus 2016 m. gavome 2,0 tūkst. Eur. 

Nuo 2012 metų įgyvendinama  Europos Sąjungos „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ programa. Lėšų įstaiga negauna, tačiau yra gerinamas vaikų maitinimas. 

2015–2016 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo tarptautinėje vaikų 

socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 5-7 metų 

vaikams įgyti socialinių gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. 

Dalyvavome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

organizuojamoje akcijoje „16 dienų be smurto“ ir gavome padėkos raštą. 

Dalyvavome Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamoje akcijoje „Tarptautinė diena be automobilio“, laimėjome I vietą, buvome 

apdovanoti taure ir padėkos raštu. 

Dalyvavome LR Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuotoje pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos paukštis“, 

skirtoje paminėti tarptautinę Tolerancijos dieną. Gavome padėkos raštą. 

Dalyvavome VIVA COLOR projekte „Darželio spalvos“, laimėjome III vietą, gavome 

30 litrų dažų skirtų sienų dažymui.  

Ne pirmi metai dalyvaujame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“, kurį 

organizuoja Gamintojų ir vartotojų asociacija ir UAB Alytaus regioninių atliekų centras. Gavome 

padėką ir priemonių skirtų judesių lavinimui. 

  

VI. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2016 METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  

POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

2016 metais lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ buvo ugdoma 160 vaikų. Tenkinome 

bendruomenės kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialiųjų poreikių (su regos, kalbos 

sutrikimais) vaikų ugdymo poreikį.  
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 Lopšelio-darželio pedagogai sėkmingai įgyvendino Alytaus lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“  ikimokyklinio ugdymo programą, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (si) programą.  

Į mokyklą išleidome 36 ugdytinius pasiekusius, mokymuisi mokykloje reikalingą, 

socialinę ir psichinę brandą. 

Teikėme kvalifikuotas tiflopedagogo, logopedo, ortoptisto paslaugas.  

Sėkmingai taikėme M Montessori ugdymo metodą orientuotą į vaiko prigimtinių galių 

plėtojimą, atsižvelgiant į bendražmogiškųjų ir tautinių vertybių puoselėjimą, natūralią, individualią 

pasiekimų ir fizinių procesų raidą. 

Priešmokyklinės grupės vaikai vykdė tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo 

programą „Zipio draugai“. 

Įstaigos pedagogai (100%) dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose, 

įgytas žinias efektyviai panaudojo vaikų ugdomajam procesui gerinti.  

Už stropų ir kūrybišką darbą Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus padėkos raštais apdovanotos: vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Daiva 

Žuromskaitė ir logopedė metodininkė Odeta Česnulevičienė.  

Sėkmingai įgyvendinome programą „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokykloje“. Kokybiškai organizavome vaikų maitinimą. 

Įsigijome 1 naują kompiuterį, kuris skirtas naujų technologijų panaudojimui 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdomojo proceso tobulinimui. 

Kapitališkai suremontuoti, skirti vaikams,  4 tualetai ir prausyklos.  

Pakeista vaikų patalynė (antklodės, pagalvės, čiužinukai, užvalkalai).  

Suremontuotas, atnaujintas logopedo kabinetas.  

Atnaujinta įstaigos internetinė svetainė suteikia prieinamą informaciją visuomenei apie   

lopšelyje-darželyje teikiamas paslaugas, jų įvairovę.  

Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ problemos: 

Reikalingas pastato remontas, išorės ir vidaus atnaujinimas  (pastatas pastatytas 1972 

m.). Susidaro didelės šildymo išlaidos.  

Nepakankamas finansavimas. Trūksta lėšų modernioms ugdymo priemonėms,  

baldams, kompiuteriams įsigyti.  

Nepakanka naujų, saugių lauko priemonių. Susidėvėjusi pavėsinių grindų danga.  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                                   Dalė Draugelienė    

l. e. direktoriaus pareigas                                                                            


