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Alytus

I. BENDROS ZINIOS

Alytaus lop5elis-darZelis ,,Pasaka" isteigtas 1966 m. lapkridio 2 d. Veikl4 pradejo 1967 m.
vasario 1 d. [staigos adresas - Vingio g. 7 A, 63219 Alytus. fstaigos interneto svetaine
www.pasaka.alytus.lm.lt, elektroninis paStas 1d@pasaka.alvtus.lm.lt.

Alytaus lop5elis-darZelis,,Pasaka" yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti neformaliojo
Svietimo programas. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq
ugdymas. Kita paskirtis - specialiqjq poreikiq vaikq, turindiq Lym\ ir vidutini kalbos ir kitq
komunikacijos sutrikimq, ugdymas. Mokymo forma - dienine, mokymo kalba - lietuviq kalba.

{staigoje patvirtinta 42,25 etatq, i5 jq-22,5 pedagogq, 19,75 - nepedagoginio personalo.
Lop5elyje-darilelyje dirbo 20 kvalifikuotq pedagogq: i5 jll 15 aukletojq, 3 prieSmokyklinio

ugdymo pedagogai, 1 logopedas, 1 meninio ugdymo pedagogas. 5 pedagogai turi ikimokyklinio
ugdymo aukletojo metodininko, 11 - vyresniojo ikimokyklinio ugdymo aukletojo, 1 - logopedo
metodininko, 1 - muzikos mokytojo metodininko, 1 - ikimokyklinio ugdymo aukletojo kvalifikacing
kategorij4. 5 pedagogai igrje auk5tEji i5silavinimE,15 - auk5tesnfji.

Sukomplektuota 11 grupiq: 3 lop5elio, 6 darZelio ir 2 prie5mokyklinio ugdymo grupes. Lyginant
su 2018 metais, rugsejo menesi ilop5eli-darZeli atvyko 11 vaikais daugiau. Viso - 201 vaikas.
Patenkinome ne visq pageidaujandiq lankyti lop5eli-darZeli poreikius. Vaikq skaidius grupese -
optimalus. Tenkinami ne visi tevq pra5ymai del vaikq priemimo i lopSeli-darZeli.

II. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Strateginio plano pristatymas

LopSelio-darlelio ,,Pasaka" veiklos prioritetai ir veiklos efektyvumo didinimo kryptys yra
numatytos istaigos 2019-2021-qjq metq strateginiame plane, o priemones ir veiksmai tikslams
pasiekti sukonkretinti lop5elio-darZelio 2019 metq veiklos plane. Siq dokumentq pagrindines

igyvendinimo kryptys buvo - teikti kokybi5kas ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo paslaugas,
kurti saugi4, funkcionali4 vaikq ugdymo(si) edukacinE aplink4. [vertinus praejusiq metq veiklos
rezultatus, galime konstatuoti, kad jie mlsq bendruomenei buvo sekmingi. { mokykl4 i5leidome 36
prie5mokyklinukus. Su vaikais dtba2} kvalifikuotq, k[rybingq pedagogiq. Nuo 2019 m. rugsejo jos
ugdymo proces4 planuoja ir organizuoja, vertina vaikq pasiekimus elektroniniame dienyne ,,Mtsq
darZelis", vadovaudamosi Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pasaka" Ikimokyklinio ugdymo programa

,,Augu su pasaka" ir PrieSmokyklinio ugdymo bendrqia programa.
Visos pedagoges aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kelimo renginiuose Alytuje ir kituose

miestuose. Vien4 kvalifikacijos kelimo rengini organizavome m0sq darLelyje, kad galetq dalyvauti
kuo dagiau pedagogiq. Viena aukletoja studijuoja Kauno kolegijoje ikimokyklini ir prie5mokyklini
ugdym4.



Logopede teike pagalb4 46-iems vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais, nors tokiq
vaikq turime 60. Dalinai 5i problema iSsisprende Alytaus miesto savivaldybes tarybai leidus padidinti
logopedo pareigybes krfivi 0,5 etato, dabar logopede dirba dar su 15 penkiamediq vaikq, kurie lauke
eileje. Si naujiena labai pradLiugino pagalbos laukiandiq vaikq tevus.

Rlpesdiq padaugejo del Seimq, kurioms nuo 2019-07-01 taikoma atvejo vadyba (buvg
socialines rizikos Seimos, turime 18 vaikq i5 Siq Seimq), kadangi daLnai tenka dalyvauti atvejo
vadybos posedZiuose, teikti informacij4 suinteresuotoms institucijoms, dirbti su Seima.
Panaudojant mokinio krep5elio ir savivaldybes biudZeto le5as pavyko atnaujinti grupir4 ir kitq ugdymo
erdviq aplink4.

Visos grupes turi kompiuterius su interneto prieiga, todel pedagoges turi galimybg greidiau
susirasti reikiam4 informacij4, naudotis elektroniniu paStu, bent i5 dalies modernizuoti ugdyrno
proces4 (skaitmenines pamokeles, kompiuteriniai lavinamieji Lardimai, apsikeitimas informacija su
tevais bei fstaigos viduje). Atsirado platesnes galimybes dalyvauti eTwinning projekte, todel juo
susidomejo ir i veikl4 isijunge dvi aukletoios. Tenka pripalinti, kad daliai pedagogiq teks tobulinti
gebejimus naudotis informacinemis technologijomis.

Vykdydami sveikatos stiprinimo priemones, kieme atnaujinome sveikatos tak4, kuris labai
patinka vaikams. Jis skirtas judriai veiklai lauke paivairinti, vaikq plok5diapedystes profilaktikai,
judesiq koordinacijai, geroms emocijoms. Pagerejo s4lygos aktyviai vaikq veiklai suremontuotoje
sporto saleje, kurioje nebeliko pelesio.

LopSelyje-darielyje ,,Pasaka" taikomi sveikatai palankios mitybos principai, maitinimas
organizuojamas pagal naujai parengtus ir patvirtintus valgiara5dius. Maisto bloko darbuotojai
dalyvavo kvalifikacijos kelimo renginiuose, susipaZino, kaip dirbti su naujomis patiekalq
receptlromis ir nauja virtuves iranga. Dauguma vaikq ir tevq teigiamai vertina Siuos mitybos
pokydius, bet jiems ,,prigyti" dar reikes laiko.

Darbai, atlikti visos bendruomenes pastangomis per 2019 metus, sudaro pagrind4 darbq
tgstinumui, naujq pokydiq inicijavimui Siems rnetams. Jq igyvendinim4, didele dalimi, apsprendZia
finansavimas.

Metinio veiklos plano pristatymas

Priemon6s pavadinimas
Rezultato
vertinimo
kriterijai,

mato vieneta
ir reikXm6s

Pasiekti rezultatai

LopSelio-darZelio

,,Pasaka"
Ikimokyklinio ugdymo
programos

igyvendinimas

PrieSmokyklinio
ugdymo bendrosios
programos

igyvendinimas

Programos
atnaujinirnas ir
igyverrdinirnas

154 vaikarns

Programos

igyvendinimas
36 vaikarns

{ gyvendinama lop5el i o - darLeho ugdymo pro grama

,,Augu su pasaka" atsiZvelgiant i Siandienos vaikq
poreikius, tevq l[kesdius ir darZelio bendruomenes
pasillymus, Siuolaikines visuomenes gyvenimo pokydius
orientuojasi i naujqiq technologijq taikym4, ir
Siuolaikiniq vaikq gebejim4 naudotis informacindmis
technologijomis. Tapo lengviau planuoti vaikq veikl4 ir
vertinti vaikq pasiekimus.
Prie5mokyklinio ugdymo pedagoges ugdymo procese

taiko OPA-PA! priemoniq komplekt4. Aktyviau taiko
naujoves (edukacines bitutes, plan5etes), informacines
technologijas ugdymo procese. Naudojasi interaktyvia
lenta (kuria programas), planSetdmis, parinkdamos
uZduotis vaikams. Pagerejo naudojimosi kompiuteriu

ig[dZiai: veiklos planai, vaikq pasiekimq vertinimas,
vaikq lankomumo tabeliai pildomi elektroniniame
dienyne ,,Mlsq darZelis". I mokykl4 iSleidome 36



Pedagogq dalyvavimas
kvalifikacijos kelimo
renginiuose ir
pro.jektuose.

Socialiniq igudZiq
ugdymo programos

,,Zipro draugai" taikymas
prie5mokyklinio ugdymo
grupeje.

Socialines paramos
skyrimas prieSmokyklinio
amZius vaikams.

Profesionalios pagalbos
teikimas kalbos ir
kalbejimo sutrikimtl
turintiems vaikams.

Vaikq ugdymo aplinkos
turtinimas ugdymo
priemonemis

{staigos veiklos kokybes

isivertinimo vykdymas

Dalyvavirnas
seminaruose,
kursuose,
rnokyrnuose

Prograrnos
taikymas dvejose
grupese, dalyvavo

36 vaikai

Skifta pararna 6
vaikams

45 vaikarns
teikiama
logopedo
pagalba

Krepielio le5q

panaudoj imas
I I grupiq
aplinkos

turtinirnui.
atnaujinti I

grupes vaikq
baldeliai,

I pro.jektorius

Veil<los rodiklio
(2.2.1.)Yaiko

ugdymas ir
ugdymasis-
pagalbinis
rodiklis

,,Ugdymo
turinio ir

kasdienines

ugdytinius, kuriq branda atitiko prieSmokyklinio
ugdyrno(si) standaft us.

Pagerejo teikiamq paslaugq kokybe. 22 pedagoges

kvalifikacij4 tobulino dalyvaudamos 19 kvalifikacijos
kelimo seminaruose, kursuose, mokymuose.

{staigoje suorganizavome I seminar4.

Programos tikslas - padeti vaikams igyti socialinitl bei
emociniq sunkumq iveikimo gebejimq.
Vaikai mokosi iveikti kasdienius emocinius sunkumus:
atstlmim4, vienatvg, patydias ar priekabiavim4. Kalba
apie savo jausmus, ie5ko btrdq su tais jausmais
susitvarkyti, kaip susirasti draugq, kreiptis paramos bei
padeti aplinkiniams, nesileisti b[ti patydiq aukomis ir
patiems netapti priekabiautoj ais.

Alytaus miesto savivaldybes administracijos Socialines
paramos skyriaus sprendimu 6 prieSmokyklinio ugdymo
grupiq vaikams buvo paskirti nemokami pietls.

Logopedo pagalba buvo teikta 45 vaikams (22 vaikams
ikimokyklinio amZiaus tr 23 vaikams prie5mokyklinio
amZiaus). Tame larpe 4 vaikams su raidos sutrikimais.
Sutrikimai pa5alinti 8 ikimokyklinio amZiaus ir 19

prie5mokyklinio amZiaus vaikq. Sutrikimai i5 dalies
paSalinti 20 ikimokyklinio amZiaus vaikq (i5 jq a
vaikams su raidos sutrikimais ir 4 prie5rnokyklinio
amLiaus vaikams ( i5 jll 3 vaikai su raidos sutrikimais).
Pasiekta didele paLanga, tadiau dar reikia tgsti logopedo
pagalbE 1 i ikimokyklinio amZiaus vaikq (i5 jq 3

vaikams su raidos sutrikimais) ir 2 prie5mokyklinio
amZiaus vaikui (l vaikas su raidos sutrikimais).

Mokinio krep5elio le5os buvo skirtos ugdymo procesui
gerinti ir modernizuoti. Grupes papildytos ugdymo
priemonemis: nupirkta Zaislq ir dailes priemoniq (1,2
tlkst. Eur), groZines literaturos vaikams (0,5 tfikst. Eur).
Moderniomis priemondmis papildyti klrybiniq Zaidimq
kampeliai (1,6 tukst. Eur), isigyta baldq vaikams (1,2
tlkst. Eur) ir projektorius (0,4 tlkst. Eur). Sudarytos
geresnds s4lygos vaikq saviraiSkai, k[rybiniams
poreikiams tobulinti, meniniams gebejimams ugdyti.

2019 m. ivykdZius pasirinktos veiklos sridiq

isivertinim4, buvo padaryta i5vada, kad kasdienes
veiklos planavimas grupese lankstus, atliepia
individualius poreikius ir pasiekimus. Planuodami vaikq
veikl4 pedagogai vadovaujasi teminiu, projektiniu
planavimo principu. Taiko IKT ugdomajame procese,
naudojasi elektroniniu dienynu,,Mlstl darZelis",
interaktyvia lenta ir kt. priemondmis. lausos



veiklos
planavimas"

duomenys parode, kad 68,4 proc. istaigos darbuotojq
gerai sekasi planuoti vaikq veikl4 el. dienyne.
Pedagogai turetq daLniau vaikq veikloje naudoti
ivairias programas, proiektine veikla.

DarZelio patalptl
remontas

DarZelio virtuves irangos
atnaujinimas

Materialines bazes
turtinimas

{staigos edukacines Iauko
aplinkos klrimas

3 patalpq

rernontas

3 persirengimo
spinteles

2 grupems
patalyne,
I grupei

kilimai,2
gruperxs roletai,
I kompiuteris

sveikatos takelio
atnaujinimas

2019 metai buvo atlikti darbai: suremontuotas I
kabinetas, virejq persirengimo kambarys, patalpa
darZelio sendaikdiq muziejui (0,4 t[kst. Eur).
Vaikq ugdymo s4lygos lopSelyje-dafielyje atitinka
Lietuvos higienos normos HN 75:20l6,,Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus, ugdymo
aplinka saugi ir SiuolaikiSka.

I5 savivaldybes le5q nupirkome 3 persirengimo spinteles
virtuvds darbuotojams (0,4 ttkst. Eur).

Pagerejo virtuves darbuotojq darbo s4lygos.

I5 savivaldybes biudZeto leSq nupirkome vaikams naujq
patalynes komplektq (1,2 tDkst. Eur), roletus ant langq
(0,4 tflkst Eur), kilimus (0,5 tukst. Eur). Atnaujinome
dulkiq siurblius grupese (0,2 t[kst. Eur), kompiuteri (0,5

tlkst. Eur). Likusios le5os (2,0 tlkst. Eur) panaudotos
lkinei veiklai vykdyti. Pagerejo istaigos vidaus patalpq
sanitarine higienine b[kle, estetinis vaizdas, vaikq
gyvenimo ir darbuotojq darbo s4lygos.

Sveikatos takeli igyvendino,,Pasakos" bendruomene,
tiek vaikus, tiek suaugusius skatindama ugdyti sveik4
gyvensen4. Pasivaik5diojus po toki neiprast4 grindini
pagereja kraujotaka, suaktyveja medZiagq apykaita,
stipreja imunine sistema. Papildeme takelio medZiagas,
pakeiteme netinkamas naudoti. Pedagoges gales idomiau
ir klrybiSkiau organizuoti vaikq veikl4 lauke.

Paramos programr+

,,Pienas vaikams" ir
Europos vaisiq vartoj imo
skatinimo mokyklon-rs
vykdymas

Prograrnos leSos

panaudotos:
vaikq mitybai,
virtuvds
inventoriui
atnauiinti

Vaikq mityba pagerinta papildomai skiriant pieno,
jogurtq, SvieZiq vaisiq.
Virtuvei nupirktas stelaZas puodams (0,4 tukst. Eur) ir
indai (0,1 t[kst. Eur) i5 paramos programos ,,Pienas
vaikams" ldSu.

Sekmingas istaigos
funkcionavimas

190 vaikq
nraitinirnas,
kornunalines
paslaugos,
darbo
uZrnokesdio 42
darbuotojams
iSrnokejirnas

Metus baigeme be skolq. Vaikq maitinimui i5leidome
52,5 tLrkst. E,ur. Aprnoketos Sildymo, elektros,
vandentiekio ir kitos komunalines paslaugos (36,0 tlkst.
Eur). Laiku iSmoketi darbuotojams atlyginimai ir
socialinio draudimo imokos (478,0 t[kst. Eur).

Neformaliojo Svietim o organizavimas

2019 m. pratgseme sutarti su Vaiko ir mamos dienos centru ,,Kutis" del papildomos
ugdomosios veiklos - anglq kalbos mokymo 4-6 m. vaikams. Anglq kalbos mokosi 30 vaikq. 12

vaikq mokomi Zaisti futbol4. Taip pat bendradarbiaujame su Alytaus jaunimo centru - nuo 2019 m.

spalio mdn. vaikams organizuojami Sokiq blrelio uZsiemimai. SotiLI blreli lanko 54 vaikai.



Mokiniq pasiekimai (olimpiados, konkursai, varZybos ir t. t.)

X-asis respublikinis jaunqjq talentq konkursas ,,Skambdk, Dz[kija 2019", Varenoje, 1

ugdytine I vieta ir 2 ugdytines - III vieta.
Tarptautinis Sokio ir dainos konkursas ,,Champion cup", Bir5tone. Dalyvavo dvi lop5elio-

darZelio solistes. 1 ugdytine Publikos Grand Prix laureate, i ugdytine - III vieta.
Lietuvos vaikq ir mokiniq televizijos konkurso ,,Dainq daineld" Alytaus miesto etapo ir

zoninio etapo Druskininkuose nugaletoja, I ugdytine.

Popamokinds veiklos organizavimas mokykloje 2019 m.
(svarbiausi renginiai, konkursai, variybos)

2019 metais organizavome respublikinq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigq
vaikq klrybiniq darbq fotonuotraukq parod4 ,,Parskrido pauk5teliai dideli, maludrai". Paroda skirta
kovo 10-ajai, 40-ties pauk5diq dienai pamineti. Parodos simbolis - migruojantys paukSdiai.

Sulaukeme net 106 dideliq ir maZudiq sparnuodiq fotografijq i5 19 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo

istaigq. Pedagoges surenge 2 parodas: Alytaus A. Matudio memorialiniame muziejuje ir darZelio
galerijoje.

Dalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo istaigq vaikq klrybiniq
darbq konkurse-parodoje ,,Lietuvos valdovai". Konkurs4 organizavo Elektrenq lop5elis-darZelis

,,Pasaka". Parodos tikslas - klrybiniais darbeliais pamineti nepriklausomos Lietuvos 1O0-meti,
pletoti bendradarbiavim4 tarp Salies ugdymo istaigq. UZ tauti5kumo, pilietiSkumo, meiles gimtajam
kra5tui sklaid4, k[rybingai pavaizdavts Lietuvos kunigaikSti Gedimin4 ir Barbor4 Radvilaitg
darZelio ugdytines tapo I ir III vietos nugaletojomis.

Dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio, prieSmokyklinio ir pradinio ugdymo istaigq vaikq
pieSiniq konkurse ,,dia mano Lietuva". DarZelio ugdytine prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo

istaigq vaikq individualiq darbq grupeje tapo III vietos nugaletoja. PieSiniq konkurse Europos kalbq
dienai pamineti, darLelio ugdytinis tapo laureatas.

Dalyvavome Lietuvos ikimokyklinukq klrybiniq darbq konkurse,,Saltinelio versme", skirtame
Pasaulinei vandens dienai pamineti ir laimejome I viet4.

Organizavome vaikq kflrybiniq darbeliq parod4 Alytaus miesto Jurgio Kundino vaikq
ir jaunimo bibliotekoje ,,Namai namudiai", sudalyvavome pilietineje akcijoje ,,Senamiestiediai -
Europos piliediai". Dalyvavome Alytaus miesto lop5eliq-darZeliq ir mokyklq-darlelit4 Sventiniame
koncefte,,Spalvotu vaikystes taku".

Organrzavome darZelyje SventE ,,Mes esam dzikai". Vis4 istaigos bendruomeng pakvieteme
prisijungti prie akcijos,,Pyragq diena", kurios metu surinktus 178,0 Eur paaukojome TV3 i5sipildymo
akcijai, sergantiems vaikams paremti.

Sudalyvavome Alytaus kultlros ir komunikacijos centre organizuotoje ,,Dz[kq Sventdje",
Lietuvos vaikq ir moksleivitl - lietuviq liaudies klrybos atlikejq konkurse ,,Tramtatulis" ir
,,Leliumoj".

Prevencin6 veikla ir renginiai

Nuo 2007 m. dalyvaujame V5{ ,,Vaiko labui" inicijuojamoje socialiniq igfldZil] programoje

,,Zipio draugai". Programos tikslas - padeti vaikams igyti socialiniq bei emociniq sunkumq iveikimo
gebejimq. |staigoje organtzavome pilietinE akcrj4 Tarptautines Tolerancijos dienos - lapkridio l6-
osios paminejim4. Dalyvavome veiksmo savaiteje ,,Be patydiq".



Vaiko gerov6s komisijos veikla

Per 2019 m. m. ivyko 10 Vaiko gerovds komisijos posedZiq. Buvo aptariami ir tvirtinami
vaikq, turindiq specialiqjq poreikiq, kuriems reikalinga logopedo pagalba, sqraSai, bei lankandiq
logopedines pratybas sqra5as, aptarti logopedo pagalbos teikimo prioritetai.

Vaiko gerov,0s komisija 2019 m. gruodZio 5 d. svarste del kreipimosi ipedagoging psichologing
tarnyb4 del rekomendacijos skirti pedagogo padejej4 vaikui, turindiam raidos sutrikimq, taip pat del
bendrojo ugdymo programq pritaikymo vaikams, turintiems raidos sutrikimq. Buvo nagrinejamos
vaiko elgesio problemos bei rekomendacijos tevams ir pedagogems.

Vaiko gerovds komisija parenge dokumentus del 5 vaikq specialiqjq ugdymosi poreikiq

ivertinimo Alytaus miesto pedagoginej e psichologinej e tarnyboj e.

III. FINANSAI, MATERIALINES BAZES TURTINIMAS, UruNB VEIKLA

Mokymo ldSos, skirtos mokyklai 2019 m. t[kst. Eur.
I5 viso mokymo le5q Alytaus lop5elis-darlelis2}79 metais gavo -216,6 tlkst. Eur.

Ugdymo aplinkai skirta 206,1tlkst. Eur Alytaus miesto savivaldybes le5q.

Socialinei paramai mokiniams nemokamam maitinimui apmoketi skirta - 1,8 tukst. Eur,
panaudota 1,6 tukst. Eur.
I5 viso mokyklai skirta 538,5 tlkst. Eur.

2019 metais gautas papildomas (ne i5 savivaldyb6s biudZeto) finansavimas

Mokyrno
priemondrns

Vadoveliams Kvalifikacijor
kelimui

Mokinitl
paZintinei

veiklai

Informaciniq
technologijq
prekems ir
paslaugoms

Ilgalai
kio

turto

isigiji
mui

I5

vlso

Skirta leSq 6,3 7,2 0,7 1.1 0,6 9,9

Panaudota

1e5q

6,3 7,2 0,7 1,1 0,6 9,9

Eil.
Nr.

Projekto, programos, konkurso arba

kitokios paramos (fondai,
rninisterijos, ambasados ir t. t.)

pavadinimas

Finansinds arba

kitokios paramos

iSraiSka tlkst. Eur

Kam ir kaip finansine arba

kitokia parama buvo panaudota

I Svietimo mainq paramos fondas

2. BiudZetiniq istaigq uZdirbtos le5os

(patalpq nuoma ir Svietimo istaigos
paslaugos)

53,5 42,2 tikst. Eur - mitybos
iSlaidos;

7,3 tukst. Eur - Sildymo
iSlaidos;

0,7 t[kst. Eur - atnauj'inta
patalyne;
3,3 tlkst. Eur - kitoms prekems
ir paslaugoms isigyti.



J. Nacionaline mokejimo agentura prie
ZtJYl, pro grama,,P ienas vaikams"

))-)- 1,0 t[kst. Eur - atnaujinti indai
virtuveje

4. Programa,,Vaisiq vartoj imo
skatinimas mokyklose"

5. 2 proc. gyventojq pajamq mokestis
paramai

0,9 0,3 tUkst. Eur - apmoketas
vaikq draudimas

I5 viso: 5616

Informaciniq komunikacinig technologijq baz6

2019 m. isigijom 1 kompiuteri ir 1 projektoriq vaikams i5 mokinio krep5elio le5q.

IV. SOCIALINE PARAMA MOKINIAMS

SocialinO parama mokiniams

{staig4 lanke 18 vaikq i5 Seimq, kurioms taikoma atvejo vadyba, Alytaus miesto savivaldybes
administracijos Socialinds paramos skyrius 6 prieSmokyklinio ugdymo grupiq vaikams skyre
nemokam4 rnaitinim4. Mokesdio uZ maitinim4lengvata buvo taikoma 54 vaikams: 33 vaikams - 100
oh,21 vaikui- 50 %.

V. VADYBA IR LYDERYSTE

Savivalda (strukttira)

Lop5eliui-darLeliui vadovauja direktorius. Veikl4 koordinuoja du pavaduotojai: direktoriaus
pavaduotojas ugdymui ir pavaduotoias ukiui. {staigoje veikia savivaldos institucijos: Lop5elio-
darZelio taryba ir Mokytoitl taryba.

LopSelio-darLelio bendruomeng sudaro: administracija, pedagogai, kitas personalas,
ugdytiniai, ugdytinitl tevai (globejai).

Lop5elio-dari.elio personal4 sudaro 19 Zmoniq: maitinimo organizavimo ir higienos
specialistas, raStines administratorius, I I aukletojq padejejq, 3 virejai, skalbejas-valytojas, einarnojo
remonto darbininkas, kiemsargis.

Mokyklos vadovai

Lop5eliui-darLeliui,,Pasaka" iki 2019 m. rugpj[dio 14 d. vadovo direktore Nijole Baniene,
darbo staZas _ 34 metai, auk5tasis universitetinis iSsilavinimas, baigusi Siauliq pedagogini institut4.

Nuo 2019 rr. rugpjudio 16 d. vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigute
Ramanavidilte, darbo staZas istaigoje - 26 metai, auk5tasis universitetinis i5silavinimas, baigusi
Vilniaus pedagogini universitet4.

|staigos veiklos kokybds i5orinis vertinimas ir isivertinimas, rezultatai, veiklos
tobulinimo veiksmq planas ir pasiekti rezultatai

2019 m. mokyklos veiklos iSorinis vertinimas nebuvo atliktas.

Socialiniai partneriai

Lop5elis-darZelis dalyvauja Lietuvos lop5eliq-darZeliq ,,Pasaka", vienijandiq l9 fstaigtl Siuo
pavadinimu, judejime, dalijantis gerq;,a darbo patirtimi, ieskant ugdymo inovacijq.



Aktyviai bendradarbiaujame su VSf Alytaus socialiniq paslaugq centru, dalyvaujant atvejo
vadybos posedZiuose, keidiantis informacija, bei Alytaus apskrities vaiko teisiq apsaugos skyriumi.
Dedame pastangas, kad vaikai nepatirtq socialines atskirties. Vykdome bendras vaikq ir
bendruomenes sveikatinimo veiklas su Alytaus miesto Visuomends sveikatos biuru.

2019 m. toliau palaikem glaudZius ry5ius su J. Kundino jaunimo ir vaikq biblioteka, A.
Matudio memorialiniu muziejumi, Alltaus kolegija, Dainavos progtmnazija, Dzlkijos pagrindine
mokykla, Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba ir kt. istaigomis. DarZelio pedagoges
organizavo i5vykas, ekskursijas i Zymesnes Alytaus miesto ir rajono vietas, renginius. J. Kundino
jaunimo ir vaikq bibliotekoj e organizavome vaikq darbeliq parod4 ,,Namai namudiai". A. Matudio
memorialiniame muziejuje suorganizavome kurybiniq darbeliq parod4,,Parskrido pauk5teliai dideli,
maZudiai".

Tarptautinis bendradarbiavimas

Aktyviai isitraukeme i ,,eTwinning" projekting veikl4 bendradarbiaujant su kolegomis
i5 Europos, kitq Lietuvos darLeli4. Pedagoges prisijunge prie projektq: ,,Mokausi gamtoje",

,,Decorate an umbrella in autumn colours", ,,Kelione metq laikq karuseldje", ,,Rudens spalvos",

,,Auksaspalvis ruduo ir jo gerybes",,l day at school",,,Mano draugas - vanduo",,,Mano Lietuva" ir
kituose.

Kiti projektai ir programos

2019 m. toliau igyvendiname paramos programas ,,Pienas vaikams" ir Vaisiq vartojimo
skatinimo mokyklose. Pagerejo vaikq sveikos gyvensenos iprodiai ir ig[dZiai. Dalyvavome
darZelinukq tarptautiniame sportinio ejimo festivalyje ,,Alytus 2079" darZelinukq 1 km. eisenoje,
projekte ,,Futboliukas", fgyvendindami tiksl4 sveikai gyventi, saugiai judeti.

Dalyvavome ilgalaikiame prevenciniame projekte ,,Laidrmai moko". Prisijungeme prie
respublikinio projekto pasaulinei natfiralios aplinkos dienai pamineti rengiant respubliking foto
parod4 vaikq kurybines fantazijos ,,Ekologinis remelis", sudalyvavome ekologineje akcijoje ,,Alytq
puo5iame ne Siuk5lemis, o gelemis", Alytaus kult[ros centro organizuotame ,,Mores" konkurse ir
vaikq pieSiniq konkurse ,,Mano mylimas augintinis". Dalyvavome respublikiniame gamtosauginiame
projekte ,,MDsq maLieji sparnuotieji draugai", respublikiniame ktrybiniq darbq konkursuose

,,Augdamas kuriu, tave kartu kviediu" ir,,Pauk5diq sugriZtuves".

fstaigoje organizavome bendruomends nariq foto darbq parod4 ,,Mano mylimas augintinis",
o vaikq gynimo dienai ,,Skrybeliq paradq".

Organizavome vaikams ir tdvams i5vykas i RadZiunq kaime esandi4,,Avilio" sodyb4.
Dalyvavome edukacineje programoje vaikams apie bites, jq gyvenimo bud4 bei naud4
Zmogui. I5vyk4 i Punios 5i14, kur dalyvavome edukacineje programoje.

VI. SVARBIAUSI MOKYKLOS METU PASIEKIMAI, POKYdIAT, PROBLEMOS IR JU
SPRENDIMO BUDAI

2019 metai lop5elio-darLelio ,,Pasaka" bendruomenei buvo sekmingi. Padidejo istaig4
lankandiq vaikq skaidius. Nuo 2019 m. rugsejo men. pedagogai ugdymo procesq planuoja
elektroniniame dienyne,,Mlsq darZelis". Nuoseklus kasdieninis veiklos planavimas patenkripo grupes

ir individualius vaikq ugdymosi poreikius. Ugdymo proceso organizavimui teigiam4 ftak4 dare
vykdyti ivair[s respublikiniai projektai, isitraukimas i projekting veikl4. Papildomai skirtas 0,5 etato
darbo krlvis logopedui sudare s4lygas gauti kvalifikuot4 logopedo pagalbq visiems 5-6 metq
vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimq. Si pokyti labai palankiai lvertino ugdytiniq
tevai.



Mlsq istaigoje i5lieka aktualus klausimas - darbas su atvejo vadybos Seimomis, nes istaig4
lanko nemaLaitokiq Seimq vaikq. Tenka aktyviai bendradarbiauti su VSl alytaus socialiniq paslaugq

centru, dalyvaujant atvejo vadybos posedZiuose, keidiantis informacija, bei All.taus apskrities vaiko
teisiq apsaugos skyriumi.

Pagerejo s4lygos vaikq ugdymui: pavyko atnaujinti vaikq baldelius grupese, Zaidimq
kampelius, isigyta ugdymo priemoniq.

Vaikq maitinimas organizuojamas vadovaujantis sveikatai palankios mitybos principais pagal
naujai sudarytus ir patvirtintus valgiara5dius.

Didele problema - bltinas pastato iSores ir vidaus patalpq, virtuves remontas arba renovacija.
Reikia remontuoti stog4, Siltinti sienas, keisti vamzdynus, elektros instaliacijE, remontuoti visas
vidaus patalpas. Tai suprantama, kadangi istaiga gyvuoja jau 53 metus. Bltq tikslinga parengti
proj ekt4 istaigos renovacij ai.

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas /&r Sigute Ramanavidilte


