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Alytus
I. BENDROS ŽINIOS
Alytaus lopšelis-darželis ,,Pasaka“ įsteigtas 1966 m. lapkričio 2 d. Veiklą pradėjo 1967 m.
vasario 1 d. Įstaigos adresas – Vingio g. 7A, 63219 Alytus. Įstaigos interneto svetainė
www.alytauspasaka.lt, elektroninis paštas info@alytauspasaka.lt.
Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti
neformaliojo švietimo programas. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymas. Kita paskirtis – specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymų ir vidutinį kalbos ir kitų
komunikacijos sutrikimų, ugdymas. Mokymo forma – dieninė, mokymo kalba – lietuvių kalba.
II. UGDYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
Lopšelio-darželio darbuotojai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Lopšelio-darželio darbuotojai
Administracijos darbuotojai
Pedagoginiai darbuotojai
Aptarnaujantis personalas
Iš viso

2017-01-01
Darbuotojų
Etatų
skaičius
skaičius
3
3
20
19,74
19
18,5
42
41,24

2017-12-31
Darbuotojų
Etatų
skaičius
skaičius
3
3
20
20
18
17,5
41
40,5

Pedagogų kvalifikacija
Eil.
Lopšelio-darželio darbuotojai
Nr.
1.
Pedagoginių darbuotojų skaičius
Iš jų:
2.
Atestuotų pedagogų skaičius:
turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
kvalifikacinę kategoriją
turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę
kategoriją
Neatestuotų pedagogų skaičius

2017-01-01

2017-12-31

20

20

19
5

19
7

13

11

1

1

1

1

2017 m. dvi pedagogės įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinę
kategoriją, viena auklėtoja pradėjo studijuoti Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą
Kauno kolegijoje.
Nuo 2017 m. lapkričio 1 d., vykdant Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29
sprendimą Nr. T-224 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės
apskaitos tvarkymo“, įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, neliko buhalterio
pareigybės ir etato, todėl bendras etatų skaičius sumažėjo 1 etatu ir liko - 40,5 etato. Atitinkamai
sumažėjo ir darbuotojų skaičius: nuo 42 – metų pradžioje iki 41 - metų pabaigoje. Dėl šio darbo
organizavimo pakeitimo teko skirti papildomas funkcijas ir atsakomybes direktoriaus
pavaduotojams ugdymui ir ūkiui, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistui dėl
darbo su Maisto moduliu programoje „Biudžetas VS“, nemokamo maitinimo programoje SPIS ir
E. pristatymo sistemos administravimo.
Du darbuotojai dirbo mažesniu negu 1 etato darbo krūviu. Du aptarnaujančio personalo
darbuotojai yra pensinio amžiaus.
Visi pedagogai turi reikiamą išsilavinimą: 7 pedagogai įgiję aukštąjį, 13 – aukštesnįjį.
Atestuota 99 proc. pedagogų.
Įstaigą lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus
Vaikų ir grupių skaičius (rugsėjo 1 d. duomenimis)
Grupių skaičius
2016 – 2017 m. m.
2017 – 2018 m. m.
11
11

Vaikų skaičius
2016 – 2017 m. m.
2017 – 2018 m. m.
187
176

Sukomplektuota 11 grupių: 3 lopšelio, 6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.
Lyginant su 2016 metais, rugsėjo mėnesį į lopšelį-darželį atvyko mažiau vaikų. Vaikų skaičius
grupėse – optimalus. Tenkinami visi tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo į lopšelį-darželį.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse yra integruoti 74 vaikai, turintys
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, iš jų tik 30-čiai vaikų buvo teikiama kvalifikuota logopedo pagalba,
taikant prioritetą vyresniesiems ir priešmokyklinio amžiaus bei turintiems kompleksinių sutrikimų
vaikams. Trejų – ketverių metų vaikams logopedo pagalba apsiribojo periodišku vaikų stebėjimu,
konsultacijų auklėtojoms ir tėvams teikimu. 5 vaikams nustatytas neįgalumas.
Vaikų kaita grupėse vyko, bet jų skaičius grupėse išliko stabilus. Dažniausios išvykimo
priežastys – šeimų gyvenamosios vietos keitimas mieste, išvykimas gyventi į rajoną ar kitus
miestus. Seniausiam Dainavos mikrorajonui tai būdinga, kadangi jaunos šeimos čia dažniausiai
laikinai apsigyvena bendrabučiuose ar nuomoja butus, kol suranda geresnį sprendimą. Išryškėjo dar
viena nerimą kelianti aplinkybė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyriaus iniciatyva 6 vaikai iš socialinės rizikos šeimų, o tuo pačiu ir iš darželio, buvo
paimti ir perduoti laikinai globai į kitas šeimas.
Su tėvais gyventi į užsienį išvyko 6 vaikai. Tai irgi yra didesnis skaičius nei 2016 metais.
Lopšelį-darželį lanko 19 vaikų, gyvenančių kitose savivaldybėse.
III. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS
2017 m. mokesčio lengvatomis naudojosi 54 vaikai, iš jų 32 vaikai visiškai atleisti nuo
mokesčio už darželį dėl šių priežasčių: iš socialinės rizikos šeimų – 12 vaikų, gaunančių socialinę
pašalpą šeimų – 7 vaikai, nustatytas neįgalumas – 5 vaikams, iš bedarbių šeimų – 3 vaikai. Alytaus
miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu 5 priešmokyklinio
ugdymo grupių vaikams buvo paskirti nemokami pietūs. Mokestis sumažintas 50% – 22 vaikams.
Metų eigoje šie skaičiai beveik nesikeitė.

Vaikų maitinimas
Vaikų maitinimas yra svarbus veiksnys augančio vaiko sveikatai. Vaikai maitinami 4
kartus per dieną lopšelio-darželio virtuvėje pagamintu maistu. Virtuvėje dirbo 3 virėjos. Maistas
ruošiamas pagal įstaigos perspektyvinius valgiaraščius. Metų eigoje, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-08-27 įsakymu Nr. V-998 pakeisto Maitinimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos
įstaigose aprašo rekomendacijomis, buvo sumažinta druskos, cukraus kiekis patiekaluose, atsisakyta
rūkytų mėsos gaminių, konditerijos gaminių su glajumi, šokoladu, hidrintais riebalais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-06-23 įsakymu Nr.
V-836, kuriuo buvo patvirtintos Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos,
privalomos nuo 2018 m. sausio 1 d., buvo parengti nauji valgiaraščiai ir gruodžio mėnesį pateikti
tvirtinti Alytaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybai. Prieš vykdant maisto produktų pirkimus
buvo peržiūrėtas ir atnaujintas jų asortimentas. Labai tikimės, kad Alytaus miesto savivaldybės
tarybos nario Andriaus Jučo iniciatyvos dėl sveikesnės vaikų mitybos padės įsigyti būtiną virtuvės
įrangą: konvekcinę krosnį, daržovių pjaustyklę, blenderį ir kt.
Lopšelis-darželis dalyvauja programoje „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programoje.
Įstaigoje maitinimo organizavimo priežiūrą vykdo lopšelio-darželio administracija, Alytaus
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kitos kontroliuojančios institucijos. Pažeidimų per
pastaruosius metus nebuvo.
Vaikų segamumas

Bendras susirgimų skaičius per metus – 778. Vienam vaikui vidutiniškai tenka 4
susirgimai per metus. Iš diagramos matyti, kad didžiausias sergamumas yra lopšelio, 3 m. ir 5 m.
vaikų grupėse. Mažiausiai susirgimų buvo priešmokyklinio ugdymo grupėse ir 4 m. vaikų amžiaus
grupėse. Daugiausiai vaikai serga viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (532). Virškinimo
sistemos ligomis (47), bronchitu (105 susirgimai), rotavirusiniu enteritu (7), vėjaraupiais (13).
Galima daryti išvadą, kad tokį sergamumą sąlygoja objektyvios priežastys: mažų vaikų imunitetas
dar tik formuojasi, ir vaikai, būdami kolektyve, „dalijasi“ virusais. Ypatingą dėmesį skyrėme
patalpų valymui ir vėdinimui, laikėmės higienos normos reikalavimų. Formavome vaikų asmens
higienos įgūdžius.
Bendraudami su šeimomis, stengėmės įtikinti tėvus, kad labai svarbu nevesti
nesveikuojančio vaiko į grupę, siekiant apsaugoti kitus vaikus. Aptarėme vaikų grūdinimo
galimybes namuose ir lopšelyje-darželyje.

IV. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA
Įstaigos finansavimas
2017 m. įstaigos biudžetas (gauti ir panaudoti asignavimai) – 511,1 tūkst. Eur, iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšos – 290,2 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos – 179,5 tūkst. Eur,
biudžetinės įstaigos veiklos pajamos (spec. lėšos) – 40,5 tūkst. Eur, deleguotos lėšos valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 0,9 tūkst. Eur.

Gautos ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos prekėms ir paslaugoms

Gautas papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas iš kitų šaltinių (tūkst. Eur)
Eil. Nr.

1.
2.
3.

Projekto, programos, konkurso arba Finansinės
arba
kitokios
paramos
(fondai, kitokios paramos
ministerijos, ambasados ir t.t.) išraiška tūkst. litų
pavadinimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
0,2
ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“
2 proc. gyventojų pajamų mokestis
0,9
paramai
Nuoma
0,07
Iš viso
1,17

Kam ir kaip finansinė
arba kitokia parama
buvo panaudota
Mitybos ir maitinimo
organizavimo gerinimui
Įstaigos bazės gerinimui
Įstaigos bazės gerinimui

Materialinės bazės turtinimas, ūkinė veikla
2017 metais įstaigos materialinei bazei turtinti buvo panaudota savivaldybės biudžeto,
mokinio krepšelio, programos „Pienas vaikams“ lėšos. Mokinio krepšelio lėšos buvo skirtos
ugdymo procesui gerinti ir modernizuoti. Grupėse nupirkta vaikiškų baldelių komplektai, lentynos
(5,1 tūkst. Eur). Iš papildomai skirtų mokinio krepšelio lėšų (4,0 tūkst. Eur) buvo įsigyti 7
kompiuteriai pedagogams. Dalis programos „Pienas vaikams“ dalis lėšų panaudota maitinimo
organizavimui gerinti: atnaujinome virtuvės inventorių (0,2 tūkst. Eur) ir 3 grupių virtuvėlių
baldus (0,6 tūkst. Eur). Paramos lėšos buvo naudojamos vadovaujantis Alytaus lopšelio-darželio
„Pasaka“ gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka. Iš 2 % lėšų apdraudėme visus
darželio vaikus AB „Lietuvos draudimas“ nuo nelaimingų atsitikimų (338,14 Eur). Likę paramos
lėšos yra taupomos ir bus panaudotos 2018 metais
Iš savivaldybės biudžeto lėšų nupirkome ūkines spintas (1,0 tūkst. Eur), įsigijome vaikams
naujų patalynės komplektų už 773,0 Eur, įsigijome langų roletus (532,0 Eur), dulkių siurblius
(242,0 Eur), 7 kilimus (1,1 tūkst. Eur). Likusios lėšos (4,0 tūkst. Eur) panaudotos ūkinei veiklai
vykdyti.
Savivaldybei skyrus papildomų lėšų buvo suremontuota 4 grupių tualetai-prausyklos, 3
virtuvėles ir 1 rūbinėlė, įsigyta nauja viryklė į virtuvę (1,4 tūkst. Eur).
Pagaliau užbaigėme tvarkyti pavėsines. Jose įrengėme sandėliukus lauko žaislams.
Informacinių komunikacinių technologijų bazė
Lopšelyje-darželyje yra 18 kompiuterių su interneto prieiga, interaktyvi lenta, projektorius,
4 kopijavimo aparatai, 4 spausdintuvai.
2017 m. įsigyta 10 kompiuterių ir 1 kopijavimo aparatas iš mokinio krepšelio lėšų (5,4 tūst.
Eur), o tai reiškia, kad visos grupės aprūpintos kompiuteriais su interneto prieiga.
V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,
VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE,
PARTNERYSTĖ
Lopšelio-darželio vadovai, jų išsilavinimas
Lopšelio-darželio
vadovai

Išsilavinimas

Vadybinė kategorija

Direktorė
Nijolė Banienė

Aukštasis universitetinis

antroji vadybos kvalifikacinė
kategorija

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Sigutė Ramanavičiūtė

Aukštasis universitetinis

antroji vadybos kvalifikacinė
kategorija

Planavimas
Įstaigoje parengti šie dokumentai: Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018-2020 metų
strateginis planas, 2017 metų veiklos planas, 2017-2018 mokslo metų veiklos planas, 2014-2018
metų sveikatingumo programa. Planuojant ir organizuojant įstaigos darbą aktyviai dalyvauja
savivaldos institucijos: įstaigos ir pedagogų tarybos bei direktoriaus įsakymu sudarytos darbo
grupės ir atsakingi asmenys.
Ugdymo procesas lopšelyje-darželyje organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio
„Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Pedagogės savo darbe remiasi etninio
ugdymo gairėmis „Po Tėviškės dangum“ ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos
įgūdžių ugdymo programa. Priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogės rašo
metinius ir savaitinius veiklos planus, vykdoma projektinė veikla.
Lopšelį-darželį lankantiems vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamos
individualios ugdymo(si) programos.
Veiklos kokybės įsivertinimas
Veiklos kokybės įsivertinimas vyko vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
vidaus audito metodika. 2017 m. įvykdžius visų veiklos sričių įsivertinimą, giluminiam įstaigos
veiklos kokybės įsivertinimui buvo pasirinktas veiklos rodiklio Įstaigos valdymas (6.4) – Valdymo
ir savivaldos dermė. Apklausos duomenys parodė, kad 90 proc. įstaigos darbuotojų savivaldos
darbą vertina gerai. Įstaigoje savivaldos veikla yra pastebima ir veiksminga. Vertindami lopšeliodarželio mokytojų tarybos veiklą, darbuotojai mano kad ši būtų efektyvesnė skiriant daugiau
dėmesio pedagogų bendradarbiavimui, gerosios patirties sklaidai, ugdymo inovacijų diegimui,
pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, bendradarbiavimui su mokytojų asociacijomis, kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis. Priimant svarbius įstaigos
sprendimus dalyvauja visi įstaigos darbuotojai.
Gerinant įstaigos darbuotojų savivaldos darbą didesnį dėmesį skirsime pedagogų
kvalifikacijos tobulinimui, gerosios patirties sklaidai, organizuosime paskaitas, seminarus, išvykas.
Kviesime į įstaigą lektorius, specialistus.
Atliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas leis tobulinti veiklos planavimą.
2017 m. veiklos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimo rezultatai
Alytaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“, įgyvendindami lopšelio-darželio 2017-2019 metų
strateginį planą ir 2017 metų veiklos planą, teikėme kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo paslaugas, gerinome įstaigos materialinę bazę ir sukūrėme saugią ugdymosi aplinką,
atitinkančią vaiko ir šeimos poreikius. Sudarėme sąlygas vaikams pasiruošti mokyklai.
Įstaigos strateginiame plane ir 2017 m. veiklos plane numatytos veiklos tikslas – užtikrinti
kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą.
Šiam tikslui įgyvendinti numatyti uždaviniai:
1. Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.
2. Kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią, saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką.
3. Vykdyti sveikatos stiprinimo politiką ir strategiją įstaigoje.
4. Užtikrinti sėkmingą įstaigos funkcionavimą.

Įgyvendinus pirmą uždavinį buvo kūrybiškai įgyvendinta Alytaus lopšelio-darželio
„Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa,
plėtojama projektinė veikla, teikiamos kokybiškos ugdymo paslaugos 142 ikimokyklinio ir 31
priešmokyklinio amžiaus vaikui. Sėkmingai vykdomas korekcinis darbas su 30 vaikų, turinčių
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Tėvams pageidaujant ir papildomai apmokant 21 vaikas buvo
mokomas anglų kalbos, 32 – ugdomi šokių būrelyje, 14 vaikų mokomi žaisti krepšinį ir,
bendradarbiaujant su Alytaus jaunimo centru, 33 vaikai ugdomi keramikos būrelyje (nuo spalio
mėnesio). Vaikams organizuota 18 edukacinių, pažintinių, kultūrinių renginių, ekskursijų
(panaudota 0,6 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų).
Pasiekti aukšti pedagogų, vykdančių ugdomąjį procesą, kvalifikacijos rodikliai. 21
pedagogas dalyvavo bent viename iš 30 kvalifikacijos kėlimo renginių pagal pasirinktas programas.
Įgytos žinios skatina drąsiau taikyti naujus darbo metodus, informacines ir komunikacines
technologijas kasdieniniame darbe, stengiantis lanksčiai reaguoti į labai greitai besikeičiančią
aplinką, vaikų ir šeimos poreikius.
Vykdomas įstaigos ugdymo aplinkos modernizavimas: įsigyta 10 kompiuterių į grupes,
kopijavimo aparatas. Papildyta ugdymo priemonėmis grupės: nupirkta žaislų, dailės priemonių,
grožinės literatūros vaikams, vaikiškais baldeliais papildyti kūrybinių žaidimų kampeliai už 14,3
tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų. Sudarytos geresnės sąlygos vaikų saviraiškai, kūrybiniams
poreikiams tobulinti, meniniams gebėjimams ugdyti.
Užtikrintas vaikų socialinis ir psichologinis saugumas. Vaikų ugdymo sąlygos lopšelyjedarželyje atitinka Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus, ugdymo
aplinka saugi ir šiuolaikiška. Pakeista lopšelio-darželio tvora. Sutvarkyta darželio teritorija ir
pavėsinės.
Vykdant sveikatos stiprinimo politiką ir strategiją įstaigoje toliau įgyvendinome lopšeliodarželio „Pasaka“ 2014-2018 m. sveikatingumo programą „Augu didelis ir sveikas“.
Organizavome sporto šventę, skirtą vaikų gynimo dienai, olimpines žaidynes lopšelyjedarželyje, sveikatos savaitę „Vaistai – ne saldainiai“, akciją „Apibėk darželį“, parengėme nemažai
lankstinukų aktualiomis sveikatos temomis. Dalyvavome miesto darželinukų eisenoje ir mankštoje
„Už kiekvieną vaiką“, organizavome visuotinę mankštos dieną darželyje „Mankšta – mūsų
sveikata“. Pagerėjo vaikų sveikos gyvensenos įpročiai ir įgūdžiai. Vykdomų paramos programų
„Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose dėka vaikų mityba papildyta pieno
produktais, vaisiais.
Reguliariai atnaujinamas interneto svetainės puslapis leido lanksčiau teikti informaciją
tėvams apie ugdymo programą, plėtoti bendradarbiavimo galimybes. Auklėtojos tėvų
susirinkimuose aktyviau naudojo informacinių technologijų priemones, iliustruojančias vaikų veiklą
grupėje.
Ketvirto uždavinio įgyvendinimu užtikrinome sėkmingą įstaigos funkcionavimą. Metus
baigėme be skolų. Laiku išmokėti darbuotojams atlyginimai (302,0 tūkst. Eur) ir socialinio
draudimo įmokos (92,7 tūkst. Eur). Atsiskaityta su paslaugų tiekėjais (32,4 tūkst. Eur).
Vasarą lopšelis-darželis dirbo: liepą – 5 grupės, rugpjūtį – 4 grupės. Vidutinis vaikų
lankomumas – apie 60 vaikų kiekvieną dieną. Šis laikotarpis praėjo gana sklandžiai, pavyko
išvengti vaikų traumų, infekcinių susirgimų protrūkių.
Socialiniai partneriai
Lopšelis-darželis „Pasaka“ bendradarbiavo su Alytaus Dzūkijos ir Dainavos pagrindinėmis
mokyklomis, Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba vaikų pasiruošimo mokyklai
klausimais. Bendradarbiaudami su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyriumi bei VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centru, rūpinomės 12 vaikų iš
socialinės rizikos šeimų, kad lankytų įstaigą ir neliktų socialinėje atskirtyje. Dalyvavome bendruose
renginiuose ir edukacinėse programose Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje, Alytaus kraštotyros
muziejuje, Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje, Alytaus kolegijoje. Ugdymasis

netradicinėse aplinkose skatina vaiko socializacijos procesą, bendruomeniškumo pajautimą,
supažindina miesto bendruomenę su lopšelyje-darželyje vykdoma veikla.
2017 m. pasirašėme sutartį su Vaiko ir mamos dienos centru „Kutis“ dėl papildomos
ugdomosios veiklos – anglų kalbos mokymo 4-6 m. vaikams. Bendradarbiaujame su VšĮ
Nacionaline krepšinio akademija - vaikai mokomi žaisti krepšinį. Taip pat su Alytaus jaunimo
centru – nuo 2017 m. spalio mėn. vaikams organizuojama veikla keramikos būrelyje.
Plėtojome ryšius su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba skleisdami gerąją darbo
patirtį. Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais: Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo
valdyba, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Alytaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriumi padėjo įtvirtinti vaikų saugumo įgūdžius.
Mūsų lopšelis-darželis dalyvauja Lietuvos lopšelių-darželių „Pasaka”, vienijančių 19 įstaigų
šiuo pavadinimu, judėjime, dalijantis gerąja darbo patirtimi, ieškant ugdymo inovacijų. 2017 m.
balandžio 20 d. dalyvavau susitikime – konferencijoje „Interneto vaikai” Vilkaviškio lopšelyjedarželyje „Pasaka”, kur susipažinome su IT taikymo galimybėmis darželyje, sukurtomis
edukacinėmis erdvėmis įstaigos viduje ir kieme, darbo organizavimo ypatumais. Į panašų renginį
2018 metais pakvietė Kauno lopšelis-darželis „Pasaka”.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Aktyviai įsijungėme į tarptautinį projektą Nr. LT-PL-IR-081 „Būk aktyvus – būsi sveikas“
finansuojamą pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą. Lopšeliodarželio sporto salė papildyta 23 komplektais sportinių priemonių vaikams (3,9 tūkst. Eur). Darželio
kieme įrengtos naujos edukacinės priemonės (21,3 tūkst. Eur). Pedagogės priemones sėkmingai
taikė ugdymo procese, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, buvo apsikeista pedagogų ir
vaikų išvykomis tarp kaimyninių valstybių – Lenkijos ir Lietuvos. Išvykų į Suvalkus metu buvo
pasidalinta gerąja darbo patirtimi, vaikai, dalyvaudami bendrose veiklose, mokėsi draugauti su kitos
šalies vaikais. 2017 m. birželio 8 d. kartu su vaikais iš Suvalkų darželių sudalyvavome atviroje
sporto dienoje Alytaus miesto stadione, gruodžio 6 d. 8 darželio vaikai ir viena pedagogė vyko į
Lenkiją, lankėsi Suvalkų darželyje. Šiems gražiems renginiams truputį trukdė kalbos barjeras, bet
vaikai suprato, kaip svarbu mokėti užsienio kalbą.
Įgyvendinant projektą lopšelyje-darželyje vaikams buvo nupirktos sportinės aprangos,
organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos, kuriuos vedė sporto klubų „Aukuras“ ir „Šaulė“
sportininkai.
Lopšelio-darželio dalyvavimas projektuose ir konkursuose
Nuo 2007 m. dalyvaujame VšĮ „Vaiko labui“ inicijuojamoje socialinių įgūdžių programoje
„Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų
įveikimo gebėjimų.
Sudalyvavome ekologinio projekto „Pasitikime sparnuočius“ vaikų kūrybinių darbų
parodoje „Parskrendantys paukščiai“. Dalyvavome respublikiniuose vaikų piešinių konkursuose:
„Piešiu tautinį vaikų kostiumą“, „Į žemę nusileido angelai“, Lietuvos kartografų draugijos
Barbaros Petchenik vardo vaikų žemėlapių konkurse „Mums patinka žemėlapiai“ ir kūrybinių
darbų parodoje „Tautiniai raštai“. Darželio ugdytinių darbai atrinkti tarp geriausių.
Toliau įgyvendinome Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės masinio vaikų užimtumo
programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektą „Futboliukas“.
Dalyvavome konkursuose: VIII-ajame respublikiniame jaunųjų talentų konkurse „Skambėk,
Dzūkija 2017“, Varėnoje, kur 4-7 m. amžiaus kategorijoje dvi mūsų ugdytinės užėmė 2 vietas ir
buvo apdovanotos II laipsnio diplomais, bei medaliais už Alytaus miesto vardo garsinimą.
Sudalyvavome Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuotoje „Dzūkų šventėje“,
Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“, projekte
„Šokis žemei“, lietuvių liaudies žaidimų konkurse „Burzgulis“ ir advento-Kalėdų konkurse
„Leliumoj“.

Įstaigoje organizavome pilietines akcijas: „Atmintis gyva, nes liudija“ - Sausio 13-ąjai –
Laisvės gynėjų dienai paminėti ir Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą.
Dalyvavome veiksmo savaitėje „Be patyčių“. Sudalyvavome pilietinėje akcijose „Visa Lietuva
šoka“, „Parašyk Lietuvos vardą kitaip“.
Už aktyvų ir kūrybišką dalyvavimą renginiuose visos pedagogės ir ugdytiniai buvo
apdovanoti organizatorių padėkos raštais.
VI. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2017 METŲ PASIEKIMAI,
LAIMĖJIMAI, POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
2017 m. įstaigai buvo jubiliejiniai metai. Vasario mėnesį įstaiga atšventė 50-ies metų
gyvavimo jubiliejų. Ta proga išleidome darželio knygą-albumą „Pasakai – 50“, suorganizavome
vaikų darbelių parodą „Linkėjimas darželiui“, akciją „Pasakai – 50“, pedagogės paruošė spektaklį
vaikams „Pagrandukas“. Visą šventinę savaitę vyko įsimintini renginiai vaikams, o ją užbaigė visos
bendruomenės šventinė popietė, kurioje dalyvavo garbūs svečiai: Alytaus miesto savivaldybės
meras Vytautas Grigaravičius, kuris įteikė padėką lopšelio-darželio kolektyvui, mero pavaduotoja
Valė Gibienė, Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė, vyriausiasis specialistas Eduardas
Ingelevičius, buvę ir esami darbuotojai, ugdytiniai, jų tėveliai. Šis renginys suteikė daug gerų
emocijų, dar labiau sutelkė bendruomenę tolimesniam nelengvam, atsakingam ir prasmingam
darbui.
2017 m. išlaikėme stabilų vaikų ir grupių skaičių, sėkmingai įgyvendinome lopšelio-darželio
planavimo dokumentuose išsikeltus tikslus ir uždavinius.
Bendradarbiaudami su šeima, užtikrinome kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo, atitinkančio vaiko ir šeimos poreikius, vykdymą. Sudarėme optimalias ugdymo(si)
sąlygas, kurti ir įgyvendinti ugdymo modelius, orientuotus į vaiko prigimtinių galių plėtojimą.
Į mokyklą išleidome 31 ugdytinį, kurių branda atitiko priešmokyklinio ugdymo(si)
standartus.
Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. metus paskelbė tautinio kostiumo metais. Šiems
metams paminėti įstaigoje buvo organizuota nemažai renginių: rytmetis Vasario 16-ąjai „Linkiu
Tėvynei“, Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Velykų šventė „Jau Velykos“,
bendruomenės narių rankdarbių paroda ir kt.
Ypatingą dėmesį skyrėme tautiškumo ugdymui, šeimos ir darželio bendradarbiavimui.
Šventėme kalendorines ir tautines šventes. Bendruomenės kūrybiškumas ir išradingumas atsispindi
įstaigoje organizuojamose teminėse parodose, kurios puošia įstaigos interjerą ir daro jį jaukesnį.
Lanksčios tėvų informavimo, įtraukimo į įstaigos gyvenimą formos stiprino abipusį supratimą ir
pasitikėjimą, palengvino pedagogų darbą, suteikė abiems pusėms naudingų žinių.
Darželio pedagogės organizavo išvykas, ekskursijas į žymesnes Alytaus miesto ir rajono
vietas ir renginius. Dalyvavo Alytaus kraštotyros muziejaus edukacinėse programose.
J. Kunčino jaunimo ir vaikų bibliotekoje organizavome vaikų darbelių parodą „Mes taip
laukiame žiemos“. Alytaus kolegijoje – vaikų kūrybinių darbų parodas „Metų laikas kada gimė
mano vaikas“ ir „Sagos sagutės“. Vaikų darbelių parodą Alytaus rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje „Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką...“. Lopšelyje-darželyje
suorganizavome visos bendruomenės darbų parodą „Adventinis vainikas“.
2017 metai mūsų įstaigai buvo sėkmingi, kadangi, savivaldybei skyrus papildomai lėšų,
buvo atlikti darbai, kurių dėl lėšų stygiaus negalėjome išjudinti eilę metų: suremontuota 4 grupių
sanitariniai mazgai, 3 grupių virtuvėlės, 1 rūbinėlė. Neatpažįstamai pasikeitė ir tapo patrauklesniu
lopšelio-darželio kiemas jame sumontavus naujus žaidimų įrenginius ir sporto kompleksus.
Pedagogai galės įdomiau ir kūrybiškiau organizuoti vaikų veiklą lauke. Pakeista susidėvėjusi
įstaigos tvora: tai užtikrina vaikų saugumą kieme, apsaugo lauko įrenginius ir želdinius nuo
niokojimo.
Aktyviai dalyvavome projektinėje veikloje, tame tarpe ir su užsienio partneriais. Daug
dėmesio skyrėme sveikatos stiprinimo programos „Augu didelis ir sveikas“ įgyvendinimui.

Tvarkydami įstaigos teritoriją efektyviai pasinaudojome gyventojų, Alytaus miesto
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus siuntimu paskirtų atlikti visuomenei
naudingą veiklą, pagalba. Per metus šioje veikloje dalyvavo 12 alytiškių.
Pastaraisiais metais atlikti darbai įstaigos viduje ir teritorijoje suteikia didelių vilčių ateičiai.
O problemų ir darbų lieka daug: būtinas visų vidaus patalpų remontas, ypač tų, kuriose kiekvieną
dieną būna vaikai. Susidėvėję vamzdynai, santechnika, elektros instaliacija, pastatas neapšiltintas,
todėl galinėse grupėse sunku užtikrinti reikiamą temperatūrą. Prasta kiemo asfaltuotų aikštelių, takų
danga. Šios problemos būtų išspręstos gavus papildomą finansavimą pastato renovacijai.
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