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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, LT- 63219 Alytus. Įstaigos interneto svetainė 

www.alytauspasaka.lt ,  elektroninis paštas ldpasaka@takas.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 

komunikacijų sutrikimų, ugdymas. Mokymo forma – dieninė, mokymo kalba –  lietuvių kalba. 

 

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 4 4 4 4 

2. Pedagoginiai darbuotojai 18 18,14 18 18,14 

3.  Aptarnaujantis personalas 16 15,75 16 15,75 

 Iš viso: 38 37,89 38 37,89 

 

Pedagogų kvalifikacija 

 

Eil. 

Nr. 
Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

 
2014-01-01 2014-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 18 18 

 Iš jų :   

2. Atestuotų pedagogų skaičius:  18 18 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją 

4 4 

 turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

14 14 

 

Per 2014 metus pareigybių, etatų ir darbuotojų skaičius nesikeitė.  

Visi pedagogai turi reikiamą išsilavinimą: 4 pedagogai įgiję aukštąjį, 14 – aukštesnįjį. 

Atestuota 100 proc. pedagogų. 

             

 

http://www.alytauspasaka.lt/


Įstaigą lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

 

Vaikų ir grupių skaičius (rugsėjo 1 d. duomenimis) 

 

Grupių skaičius Vaikų skaičius 

2013 – 2014 m. m. 2014 – 2015 m. m.  2013 – 2014 m. m. 2014 – 2015 m. m. 

10 10 175 175 

 

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 

 

Laikotarpis Grupės  Iš viso 

Lopšelio Darželio  Priešmokyklinio  

ugdymo  

1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9 gr. 10 gr. 

2014-01-01 14 14 15 19 19 18 19 18 16 17 169 

2014-09-01 12 13 16 19 22 20 19 20 16 18 175 

  

Sukomplektuota 10 grupių: 3 lopšelio, 5 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (1 iš 

jų – mišri). Grupių ir vaikų skaičius jose išliko toks pat kaip 2013-2014 m. m. Jų skaičius per 2014 

metus  nepasikeitė. Vaikų skaičius grupėse – optimalus. Tėvų prašymai dėl vaiko priėmimo į darželį 

tenkinami 100%. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse yra integruoti 54 vaikai, turintys 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 2 vaikams nustatytas neįgalumas. Visiems specialiųjų poreikių 

vaikams buvo teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.  

           Vaikų kaita grupėse vyko, bet vaikų skaičius grupėse išliko stabilus. Dažniausios išvykimo 

priežastys –  šeimų gyvenamosios vietos keitimas ir tėvų nedarbas. 

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Įstaigos finansavimas 

 

            2014 m. įstaigos biudžetas (gauti ir panaudoti asignavimai) – 1352,0 tūkst. Lt, iš jų: 

savivaldybės biudžeto lėšos – 787,6 tūkst. Lt, mokinio krepšelio lėšos –  433,2 tūkst. Lt, biudžetinės 

įstaigos veiklos pajamos (spec.  lėšos) – 125,6 tūkst. Lt,  deleguotos lėšos valstybinėms 

(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 5,6 tūkst. Lt.    

  

Lėšos, skirtos pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių apskaičiavimo metodiką (tūkst. Lt) 

 

 Ugdymo 

priemonėms 

Spaudiniams  Kvalifikacijos 

kėlimui 

Vaikų 

pažintinei 

veiklai 

IKT Iš viso 

Skirta lėšų 12,7 1,2 1,8 2,4 2,0 20,1 

Panaudota 

lėšų 

12,7 1,2 1,8 2,4 2,0 20,1 

  

Gautas papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas iš kitų šaltinių (tūkst. Lt) 

 

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 5,9 Mitybos ir maitinimo 



ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ organizavimo gerinimui 

2. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

- Pagerintas vaikų 

maitinimas 

3. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

3,4 Įstaigos bazės gerinimui 

4. Nuoma  0,1 Įstaigos bazės gerinimui 

                                Iš viso  9,5  

 

Materialinės bazės turtinimas, ūkinė veikla 

 

             2014 metais įstaigos materialinei bazei turtinti ir ūkinei veiklai vykdyti buvo panaudota 

242,0 tūkst. litų, iš jų: 20,1 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų, 9,4 tūkst. Lt paramos (2% gyventojų 

pajamų mokesčio 3,4 tūkst. Lt ir programos „Pienas vaikams“ 6,0 tūkst. Lt) lėšų ir 212,5 tūkst. Lt 

savivaldybės biudžeto lėšų. Mokinio krepšelio lėšos buvo skirtos ugdymo procesui gerinti ir 

modernizuoti. Paramos lėšos buvo naudojamos vadovaujantis Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ 

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

ugdymosi sąlygoms gerinti: nupirktas vaikiškų baldelių komplektas (0,9 tūkst. Lt), nugriautos dvi 

nefunkcionalios, pavėsinės (3,0 tūkst. Lt). Atnaujinome dviem grupėm stalo įrankius, indus (0,8 

tūkst. Lt).  
Atnaujinome vaikams patalynę, čiužinius, pagalves ir rankšluosčius. Tam skyrėme 10,9 tūkst. 

Lt savivaldybės biudžeto lėšų. Ruošiantis naujiems mokslo metams perdažėme kai kurių patalpų 

grindis.  Suremontavome vaikų žaidimų aikšteles, dalinai perdažėme pavėsines, nupirkome dvi 

uždengiamas smėliadėžes (0,7 tūkst. Lt). Už savivaldybės biudžeto lėšas buvo įsigyta vejapjovė (0,9 

tūkst. Lt), keturi dulkių siurbliai (1,8 tūkst. Lt), baldų (2,5 tūkst. Lt), šviestuvai į dvi grupes ir 

koridorių (0,5 tūkst. Lt), indai ir rankinis mikseris virtuvės darbuotojų darbui palengvinti (1,8 tūkst. 

Lt), trys kilimai (0,9 tūkst. Lt). Buvo įsigyta valymo priemonių ir santechnikos prekių. 

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

 

             Lopšelyje-darželyje yra 8 kompiuteriai su interneto prieiga, projektorius, 2 kopijavimo 

aparatai, 3 spausdintuvai. 

             2014 m. įsigyta 1 kompiuteris ir  2 spausdintuvai iš mokinio krepšelio lėšų. 

 

IV. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS 

 

           2014 m. pradžioje mokesčio  lengvatomis naudojosi 78 vaikai, iš jų: 41 vaikas visiškai 

atleistas nuo mokesčio, o 37 vaikams mokestis sumažintas 50%.  

           Nuo 2014 m. kovo mėnesio įsigaliojus naujoms Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą 

Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklos nustatymo 

taisyklėms, patvirtintoms Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-59, 

sumažėjo vaikų, kuriems mokestis mažinamas 50%, skaičius.    

           2014 m. gruodžio mėnesį mokesčio lengvatomis naudojosi 49 vaikai, iš jų: 36 vaikai visiškai 

atleisti nuo mokesčio, o 13 vaikų mokestis sumažintas 50%. Didžiąją atleistų nuo mokesčio už 

darželį dalį sudarė vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (20 vaikų), paskirti nemokami 

pietūs (8 vaikai), iš socialinės rizikos šeimų (7 vaikai), iš bedarbių šeimų (2 vaikai), dėl neįgalumo 

(2 vaikai). Mokestis sumažintas šeimoms, auginančioms 3 vaikus (7) ir  vienam iš dviejų įstaigą 

lankančių šeimos vaikų (6). 

           Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus sprendimu nuo 2014-01-01 iki 2014-05-31  12 vaikų, o nuo 2014-09-

01 iki 2014-12-31  8 vaikams buvo paskirti nemokami pietūs. 

 

 



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 

Šiaulių pedagoginis institutas antroji vadybos kvalifikacinė 

kategorija 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Sigutė Ramanavičiūtė 

Vilniaus pedagoginis 

universitetas 

antroji vadybos kvalifikacinė 

kategorija 

 

Planavimas 

 

           Įstaigoje parengti šie dokumentai: Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ 2014-2016 metų 

strateginis planas,  2014 metų  veiklos planas, 2013-2014 mokslo metų 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  Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 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. 2014 m. įvykdžius visų veiklos sričių įsivertinimą, giluminiam  įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimui buvo pasirinktas veiklos rodiklio Parama ir pagalba vaikui, šeimai pagalbinis 

rodiklis (4.2.4.) – vaiko sveikatos stiprinimas. Apklausos duomenys parodė, kad 62 proc. tėvų vaikų 

sveikatos ugdymą įstaigoje vertina labai gerai, 35 proc. – gerai ir tik 2,7 proc. – patenkinamai. 86 

proc. tėvų sutinka, kad įstaigoje sukurta aplinka užtikrina vaiko saugumą, tausoja jo sveikatą ir 

sudaro prielaidas vaikui tobulėti. Net 97 proc. tėvų patenkinti auklėtojų darbu, stiprinant vaikų 

sveikatą, mano, kad grupėse vyrauja įvairios darbo formos su vaikais, šilti, draugiški  santykiai tarp 

bendruomenės narių. 

           Atliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas leis tobulinti veiklos planavimą. 

 

2014 m. veiklos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimo rezultatai 

 

           Alytaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“, įgyvendindami lopšelio-darželio 2014-2016 metų 

strateginį planą ir 2014 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 2014 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 Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa, 

plėtojama projektinė veikla, teikiamos kokybiškos ugdymo paslaugos 142 ikimokyklinio ir 33 

priešmokyklinio amžiaus vaikams. Sėkmingai vykdomas korekcinis darbas su 54 vaikais, turinčiais 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Tėvams pageidaujant ir papildomai apmokant, 8 vaikai buvo 

mokomi anglų kalbos, 28 –  ugdomi šokių būrelyje ir 25 – meninio ugdymo būrelyje. 

              Pasiekti aukšti pedagogų, vykdančių ugdomąjį procesą, kvalifikacijos rodikliai. 

            Dalyvavimas 23 kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir projektuose pagal pasirinktas 

programas, paskatino įsisavinti naujus darbo metodus, informacines ir komunikacines technologijas, 

susipažinti su inovacijomis ir jas diegti darbe. Įstaigoje organizuotas seminaras miesto pedagogams, 

meninio ugdymo pedagogams ir logopedams „Kalbos sutrikimų prevencija bei šalinimas, lavinant 

artikuliacijos aparatą, kvėpavimą, smulkiąją motoriką“ – pasidalijant gerąja darbo patirtimi.  

            Vaikams organizuota  14 edukacinių, pažintinių, kultūrinių renginių, ekskursijų (2,4 tūkst. 

Lt). Vykdomas įstaigos ugdymo aplinkos modernizavimas: įsigyta dvi šviesos dėžutės, magnetola ir 

garso kolonėlė (4,5 tūkst. Lt), ugdymo priemonių vaikų veiklai: žaislų, raštinių, dailės, muzikos  

priemonių, grožinės literatūros vaikams, vaikiškų baldų komplektas už 8,7 tūkst. Lt mokinio 

krepšelio lėšų. Sudarytos geresnės sąlygos vaikų saviraiškai, kūrybiniams poreikiams tobulinti, 

meniniams gebėjimams ugdyti. 

            Vaikų judriai veiklai skatinti sporto salė papildyta sportiniu inventoriumi. Nupirkta 

krepšinio lankų, treniruoklių  už 1,6 tūkst. Lt (mokinio krepšelio lėšos).  

            Reguliariai atnaujinamas svetainės puslapis leido lanksčiau teikti informaciją tėvams apie 

ugdymo programą, plėtoti bendradarbiavimo galimybes.  

            Kuriant šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią, saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką 

pagerintas vaikų maitinimo organizavimas, atnaujinti stalo įrankiai, indai vaikams, atnaujintas 

minkštas inventorius: pakeistos visos pagalvės naujomis, įsigyta čiužinių, patalynės, rankšluosčių.  

 Sukurta patraukli, saugi ir moderni ugdymo(si) aplinka, kuri atitinka higienos normas ir 

bendruosius sveikatos saugos reikalavimus: suremontuotos vaikų žaidimų aikšteles, nudažytos 

pavėsinės, atliktas einamasis grupių remontas. Sutvarkyta darželio teritorija, todėl  kiemo aplinka 

pagražėjo: prižiūrėta žalia veja, gėlynai, želdiniai, pasodinta naujų augalų. 

           Užtikrintas vaikų socialinis ir psichologinis saugumas. Vaikų ugdymo sąlygos lopšelyje-

darželyje atitinka Lietuvos higienos normos HN 75: 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus, 

ugdymo aplinka saugi ir šiuolaikiška.      

            Vykdant sveikatos stiprinimo politiką ir strategiją įstaigoje pasiekėme žymių rezultatų.     

Lopšelis-darželis „Pasaka“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla ir nuo 2014 m. pradėjo 

įgyvendinti 2014-2018 m. sveikatingumo programą „Augu didelis ir sveikas“. Parengėme   

projektus vaikų sveikatingumui ugdyti: „Vaikų grūdinimas darželyje“, „Augu sveikas“, „Kad 

darželis netaptų baubu“, „Sveiki dantukai – graži šypsenėlė“, „Noriu būti sveikas“ ir kt.  

Organizavome sporto šventę, skirtą vaikų gynimo dienai, paruošėme nemažai lankstinukų 

aktualiomis sveikatos temomis. Pagerėjo vaikų sveikos gyvensenos įpročiai ir įgūdžiai. Metų 

pabaigoje dalyvavome Alytaus apskrities ikimokyklinių įstaigų, esančių sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinkle, konferencijoje „Sveikatos saugojimo ir stiprinimo procesų įgyvendinimas“ 

Druskininkuose. Vykdomų paramos programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokykloje“ dėka pagerėjo vaikų maitinimas, mityba papildyta pieno produktais, vaisiais.  

            Visose grupėse įrengėme žaliuzes, dviem grupės sutvarkėm apšvietimą. Grupių aplinka 

atitinka higieninių normų ir bendruosius sveikatos saugos reikalavimus. 

            Ketvirto uždavinio įgyvendinimu užtikrinome sėkmingą įstaigos funkcionavimą. Metus 

baigėme be skolų. Laiku išmokėti darbuotojams atlyginimai (734,0 tūkst. Lt) ir socialinio draudimo 



įmokos (231,1 tūkst. Lt). Atsiskaityta su paslaugų tiekėjais (173,1 tūkst. Lt). Organizuotas 

kokybiškas vaikų maitinimas (148,1 tūkst. Lt savivaldybės lėšų ir 5,6 tūkst. Lt  valstybės deleguotų 

lėšų nemokamam maitinimui).   

             

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 9 vaikais 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. Ugdymasis netradicinėse aplinkose 

skatina vaiko socializacijos procesą, bendruomeniškumo pajautimą. 2014 m. pasirašėme sutartis su            

Vaiko ir mamos dienos centru „Kutis“ ir  laisvalaikio ir užimtumo studija „Maksas vaikams“ 

organizuodami papildomą ugdomąją veiklą vaikams. 

               Plėtojome ryšius su Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centru, 

skleisdami gerąją patirtį. Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais: Alytaus apskrities 

priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Alytaus miesto savivaldybės sveikatos biuru, etnografiniu 

kolektyvu „Dzūkų pulkucis“ padėjo įtvirtinti vaikų saugumo įgūdžius, susipažinti su  krašto tautiniu 

paveldu, supažindinti miesto bendruomenę su lopšelyje-darželyje vykdoma veikla.  

               

Tarptautinis bendradarbiavimas  

 

          Aktyviau įsijungėme į tarptautinius „eTwinning“ projektus. Su partneriais iš Turkijos, 

Gruzijos, Ukrainos, Lenkijos, Azerbaidžiano, Rumunijos, Graikijos, Vengrijos ir Albanijos 

vykdėme projektus: „Duona“, kuris skirtas supažindini vaikus su įvairių tautų duonos kepimo 

papročiais, „Vaikai iš viso pasaulio“, šis  projektas apie vaikystę, kitų šalių vaikų gyvenimą, 

kultūrą, kalbą, žaidimus, apie tai, kad vaikai turi daug bendro ir „Muzika kiekvienam“ - projektas 

skirtas muzikinių instrumentų gamybai iš buitinių atliekų, bei darbas su jais. Šis projektas prisideda 

prie aplinkos švarinimo ir išradingo atliekų panaudojimo darbe su vaikais. 

 

Lopšelio-darželio dalyvavimas programų, projektų 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. Prisidėjome prie asociacijos „Mūsų Dainava“ projekto „16 dienų be smurto“ 

įgyvendinimo. Pakvietėme tėvus į pozityvios tėvystės mokymus. 

            Dalyvavome draugiškame gamtai konkurse „Kamštelių vajus 2014“. Konkurso tikslas – 

šviesti visuomenę, skatinti gyventi ir leisti laisvalaikį sveikai, naudoti ekologiškas priemones, 

tausoti aplinką. Taip pat labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“, Lietuvos rašytojų sąjungos 

ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūrinės  asociacijos Lietuvos skyriaus surengtame „Mažųjų 

knygų bičiulių festivalyje 2014“, skirtame Prano Mašioto kūrybai. Festivaliui paruošėme vaidinimą, 

už  tai  vaikai buvo apdovanoti knygelėmis. 

            Dalyvavome XIII - ame tarptautiniame vaikų ir jaunimo konkurse-festivalyje „Dzūkijos 

žvaigždutės 2014“ ir Vidzgirio bendruomenės organizuotame kalėdiniame koncerte miesto 

visuomenei Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje. 

            Įstaigoje organizavome pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija”, skirtą Sausio 13-ąjai, 

Laisvės gynėjų dienai paminėti ir Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą. 

Prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos knyga“. Dalyvavome veiksmo savaitėje „Be 

patyčių“. 

 



VI. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2014 METŲ PASIEKIMAI,  

LAIMĖJIMAI,  POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

            2014 m. įstaigai buvo sėkmingi. Pasisekė išlaikyti stabilų grupių ir vaikų skaičių,  

įgyvendinti lopšelio-darželio planavimo dokumentuose išsikeltus tikslus ir uždavinius. 

Į mokyklą išlydėjome 30 ugdytinių. Jų branda atitiko priešmokyklinio ugdymo(si) standartus. 

   Bendromis įstaigos darbuotojų pastangomis pavyko išvengti vaikų traumų, infekcinių 

susirgimų protrūkių.  

   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. 

Lanksčios tėvų informavimo, įtraukimo į įstaigos gyvenimą formos stiprino abipusį supratimą ir 

pasitikėjimą, palengvino pedagogų darbą, suteikė abiems pusėms naudingų žinių. 

            Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. metus paskelbė Kristijono Donelaičio, šeimos, vaikų 

sveikatos metais. Kristijono Donelaičio metams paminėti įstaigoje buvo organizuota nemažai 

renginių: Velykų šventė „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...“, rytmetis Vasario 16-ajai 

„Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, vaikų piešinių paroda „Metų laikai vaikų piešiniuose“ ir kt. 

            Ypatingą dėmesį skyrėme tautiškumo  ugdymui, šeimos ir darželio bendradarbiavimui. 

Šventėme kalendorines ir tautines šventes, organizavome tradicinę „Pasakų savaitę“, kuriai 

pedagogės kartu su vaikais ir tėvais parengė spektaklius ir vykdė literatūrinius projektus lietuvių 

liaudies pasakų motyvais. Renginiuose aktyviai dalyvavo ne tik tėvai, bet ir kiti šeimos nariai. 

Bendruomenės kūrybiškumas ir išradingumas atsispindi įstaigoje organizuojamose teminėse 

parodose, kurios puošia įstaigos interjerą ir daro jį jaukesnį. 

 Darželio pedagogės organizavo išvykas, ekskursijas į žymesnes Alytaus miesto ir rajono 

vietas ir renginius. Dalyvavo Alytaus kraštotyros muziejaus edukacinėse programose. Organizavo 

išvyką vaikams ir tėvams į Alovės amatų kiemelį, kur dalyvavo Alovės bendruomenės 

visuomeninės organizacijos „Susiedai“ edukacinėje programoje „Duonos kelias iki stalo“.  

  J. Kunčino jaunimo ir vaikų bibliotekoje organizavome vaikų darbelių parodas „Ruduo – 

spalvų aruodas“ ir „Guru, guru į Kaziuko turgų“. A. Matučio memorialiniame muziejuje vaikų tėvų 

ir pedagogių gamintų lėlių ir lėlių drabužėlių parodą „Aplankytum, pamatytum, kokią lėlę aš turiu“.  

 Daug dėmesio skyrėme vaikų saugos įgūdžiams ugdyti. Organizavome saugaus eismo renginį 

su policijos darbuotojais ir policininku Amsiu. Bendradarbiavome su Alytaus apskrities 

priešgaisrine gelbėjimo valdyba organizuojant Kalėdinę šventę „Saugios Kalėdos“. 

 2014 metais mūsų įstaigos veikloje išryškėjo nemažai teigiamų pokyčių. Aktyviau 

dalyvavome projektinėje veikloje, tame tarpe ir su užsienio partneriais. Buvome pripažinti sveikatą 

stiprinančia mokykla ir pradėjome įgyvendinti sveikatos stiprinimo programą „Augu didelis ir 

sveikas“. 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 14 alytiškių. 

           Lopšeliui-darželiui jau 48 metai, todėl būtinas visų vidaus patalpų remontas: susidėvėję 

vamzdynai, santechnika, elektros instaliacija, pastatas neapšiltintas. Šios problemos būtų išspręstos  

gavus papildomą finansavimą pastato renovacijai. Būtina pakeisti susidėvėjusią įstaigos tvorą nauja, 

nes dabar sunku užtikrinti vaikų saugumą kieme, apsaugoti lauko įrenginius ir želdinius nuo 

niokojimo.  Darželio kieme esančios 5 pavėsinės yra nefunkcionalios ir neestetiškos, uždengtos 

kenksmingu asbesto šiferiu, todėl jas būtina nugriauti. Trūksta lėšų vaikų žaidimų aikštelių, 

priemonių ir sportinių įrenginių papildymui. 
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