
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUT Ė“ 

DIREKTORIAUS 2012 MET Ų  VEIKLOS ATASKAITA 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYB ĖS TARYBAI 

 
 
 

I. BENDROS ŽINIOS 
 
 

Įsteigimo data — 1968 m.  
Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ — savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
Įstaigos adresas — Naujoji g. 32, LT-63254 Alytus 
Darbuotojų skaičius — 45 

Administracijos 
darbuotojai 

Ikimokyklinio 
ugdymo 

auklėtojai 

Priešmokyklinio 
ugdymo 

pedagogai 

Kiti pedagogai Aptarnaujantis 
personalas Spec. 

pedagogai 
Meninio 
ugdymo 

pedagogas 

Direktorius — 1 
Direktoriaus 
pavaduotojas  
ugdymui  —1 
Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiu i — 1 
Vyr. buhalteris — 1 
Sveikatos priežiūros 
specialistas — 1 
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3 
 

 
2 
 

 
2 

 
22 

 
 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal amžių:  
nuo 20 iki 30 metų amžiaus — x, 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus — 1, 
nuo 40 ir vyresni — 12, 
pensinio amžiaus — 1. 
 
 
Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal lytį:  
moterys – 14, 
vyrai – x. 
 
 
Įstaigos plotas —  1766,26 m² 

Grupių skaičius su atskirais miegamaisiais 
Lopšelio grupės — 1 
Darželio grupės — 5 
Priešmokyklinio ugdymo grupės — 2 
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2012 m. grupių komplektacija, vaikų skaičius, spec. poreikių vaikai 
 

Vaikų 
skaičius 
pagal 

projektą 

Lopšelio 
grupių 

skaičius 

Vaikų 
skaičius 
lopšelio 
grupėse 

Iš viso  
vaikų 

lopšelio 
grupėse 

Darželio 
grupių 

skaičius 

Vaikų 
skaičius 
darželio 
grupėse 

Iš viso 
vaikų 

darželio 
grupėse 

Priešmokyklinių 
ugdymo grupių 

skaičius ir  vaikų 
skaičius 

Bendras 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 

skaičius 

Iš jų spec. 
poreikių 
vaikų 

skaičius 

150 1 18 18 5 

20 
20 

12 spec. 
grupė (2 
vaikai 

neįgalūs) 
20 (1 v. 

neįgalus) 
20 
 

92+9 
 

101 

 
2/19,20 

 (1 v. neįgalus) 
iš jų 9 

ikimokyklinukų  
 

 30 
 

 

149 64 

 
Vienam ikimokyklinio ugdymo programos vaikui, ugdomam lopšelyje-darželyje, tenkanti lėšų 
suma — 7,4 tūkst. Lt. 
 
Vienam priešmokyklinio ugdymo programos vaikui, ugdomam lopšelyje-darželyje, tenkanti lėšų 
suma — 8,0 tūkst. Lt. 
 
 

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį švietimą, skaičius 

Vaikų skaičius Moka už teikiamą 
neformalųjį švietimą 

100% 

Moka už teikiamą 
neformalųjį švietimą 

50% 

Nemoka už teikiamą 
neformalųjį švietimą 

149 93 27 29 

 
 

Socialinė parama 
 
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius: 
2012-01-01—2012-05-31 – 10, 
2012-09-01—2012-12-30 – 11. 
Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims įsigyti, skaičius 
— 11.                                                                                    
 

II. DUOMENYS APIE  VADOV Ų IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJ Ą 
 

Vadovų kvalifikacija 

Vadovai Pedagogo kvalifikacinė 
kategorija 

Vadybinė kategorija Dalyvavimas 
seminaruose ir 

kursuose (val. skaičius) 

Direktorius 
Vyresniojo  
ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojo 

3 vadovų 
kvalifikacinė 
kategorija 

30 
 
 
 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui 

Vyresniojo  
ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojo 

3 vadovų 
kvalifikacinė 
kategorija 

80 
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Pedagogų kvalifikacija 

Iš viso 
pedagogų 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
auklėtojo 

kvalifikacinė 
kategorija 

 

Vyresniojo  
ikimokyklinio 

ugdymo  
auklėtojo 

kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtojo 
metodininko 
kvalifikacinė 

kategorija 

Spec. 
pedagogai 

Meninio 
ugdymo 

pedagogas 

Neates- 
tuoti 
pedago- 
gai 

Pedagogų, 
dalyvavusių 

2012 m. 
seminaruose, 

skaičius 

 
18 

 
3 

 
9 

 

2 

 
Vyresniojo 
logopedo 
kvalifikacinė 
kategorija – 2 
 

 
Muzikos  
mokytojo 

kvalifikacinė 
kategorija- 

1; 
Vyresniojo 
muzikos 
mokytojo 

kvalifikacinė 
kategorija - 

1  
 

 
x 

 
18 

 
 

 
III. FINANSAI, MATERIALIN ĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKIN Ė VEIKLA 

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai 
 

                                                                                                                                    (tūkst. litų) 

Ekonominės klasifikacijos grupės 
Asignavimai 

2012 -iesiems 
metams 

Asignavimai 
biudžetiniams 
2013-iesiems 

metams 

1. Iš viso asignavimų:  1244,0 1124,2 

išlaidoms 1244,0 1124,2 

iš jų darbo užmokesčiui 695,5 634,2 

turtui įsigyti - - 

2. Finansavimo šaltiniai: 1244,0 1124,2 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 842,5 729,3 

2.2. Savivaldybės biudžeto lėšos 
(specialioji tikslinė dotacija) 

372,2 371,4 

2.3. ES ir užsienio fondų lėšos - - 

2.4. Valstybės biudžeto lėšos 5,0 7,0 

2.5. Aplinkos apsaugos specialioji 
programa 

- - 

2.6. Savivaldybės privatizavimo fondo 
lėšos 

- - 

2.7. Užimtumo fondo lėšos - - 

2.8. Kiti šaltiniai 24,3 16,5 
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Informacija apie biudžetinės įstaigos išlaidas per 2012 metus 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtintas planas 
su patikslinimais 

(tūkst. Lt) 

Gauti 
asignavimai 
(tūkst. Lt) 

Kasinės išlaidos 
(tūkst. Lt) 

1. Darbo užmokestis   
 695,8 695,5 695,5 

2. Socialinio draudimo įmokos  
 215,3 215,3 215,3 

3. Mityba  
 118,2 118,2 118,2 

4. Medikamentai   
 0,6 0,6 0,6 

5. Ryšių paslaugos  
 2,8 2,8 2,8 

6. Spaudiniai   
 1,2 1,2 1,2 

7. Kitos prekės  
 17,7 17,7 17,7 

8. Kvalifikacijos kėlimas  
 1,5 1,4 1,4 

9. Komunalinės paslaugos  
 147,5 147,4 147,4 

 Iš viso  1200,6 1200,1 1200,1 
 
 
Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo auklėtojui ir priešmokyklinio ugdymo pedagogui, 
dirbančiam lopšelyje-darželyje, išmokamas darbo užmokestis, atskaičiavus mokesčius išmokamas 
per mėnesį  — 1440 Lt. 
 
 

Informacija apie biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidas per 2012 metus 

Eil. 
Nr. 

Lėšų šaltiniai Gauta (tūkst. Lt) Išlaidos (tūkst. Lt) 

1. 2% pajamų mokesčio parama  
 4,6 3,8 

2. Pieno programos parama  
 9,4 15,0 

3. Švietimo ir mokslo ministerija  
 - - 

4. Švietimo aprūpinimo centras  
 - - 

5. Kiti šaltiniai (nurodant konkrečiai)  
 5,5 5,5 

 Iš viso: 19,5 24,3 
 
 

 
Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą 

 
 2012 metais įstaigos materialinei bazei turtinti ir ūkinei veiklai vykdyti buvo 
panaudota 33,0 tūkst. litų, iš jų: 17,1 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų, 14,1 tūkst. Lt paramos (2% 
gyventojų pajamų mokesčio ir programos „Pienas vaikams“) lėšų ir 1,8 tūkst. Lt savivaldybės 
biudžeto lėšų. 
 Mokinio krepšelio lėšos, skirtos ugdymo aplinkai išlaikyti ir ugdymui užtikrinti, buvo 
naudojamos vadovaujantis Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011-12-12 įsakymu Nr. V-2368. Ugdymosi sąlygoms gerinti ir 
ugdymo procesui modernizuoti išleista 17,1 tūkst. litų. Už šias lėšas pirkta ugdymo procesui 
reikalinga literatūra (1,2 tūkst. Lt), įvairios ugdymo priemonės ir baldeliai grupėms įrengti (15,9 
tūkst. Lt).   
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 Paramos lėšos buvo naudojamos vadovaujantis Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ 
Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka. Didžioji dalis paramos lėšų panaudota 
ugdymosi sąlygoms gerinti: suremontuotas priešmokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ žaidimų 
ir priėmimo kambarys, baigtas 2011 m. pradėtas ikimokyklinės grupės „Nykštukai“ grupės patalpų 
remontas – 6,7 tūkst. Lt, įsigyti baldai, elektros prekės, remonto prekės, žaliuzės ir kt. – 7,4 tūkst. 
Lt. 
 Savivaldybės biudžeto lėšos buvo panaudotos būtiniausioms funkcijoms vykdyti: 
ūkinėms prekėms (valymo, skalbimo priemonėms) – 1,2 tūkst. Lt, remonto prekėms – 0,4 tūkst. Lt 
ir elektros prekėms – 0,2 tūkst. Lt. 
 

IV. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYST Ė, 
 VEIKLOS TOBULINIMAS 

 
Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ nuo 2005 m. dalyvauja programoje „Pienas 

vaikams“ ir 2012 m. už sunaudotą pieną ir pieno produktus gavo 9,4 tūkst. Lt. Nuo 2012 m. 
įsitraukėme į kitą Europos Sąjungos remiamą programą „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“.  

2012 m. toliau buvo vykdomas bendras Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ ir 
Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato nevyriausybinės organizacijos „Caritas“ projektas 
„Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Dalyvavimas šiame projekte 
sudarė galimybę 1 val. pailginti budinčios grupės darbo laiką. 

2012 m. sėkmingai dalyvavome Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-
Mikulėnienės inicijuojamo projekto „Žalias kodas“ kūrybiniame ekologinių žaidimų, žaislų ir 
užsiėmimų vaikams konkurse „Žali žaidimai“. 

2012 m. gegužės mėn. dalyvavome sveikos mitybos ir gyvensenos skatinimo projekte 
„Supervaikai“, kurį inicijavo ir rengė „RIMI Lietuva“, teisininkų asociacija „Apices iuris“ ir 
visuomenės sveikatos biurai. 

Siekdami skatinti ekologinio ugdymo plėtrą ir formuoti vaikų aplinkosaugines 
vertybes 2012 m. spalio mėn. pradėjome dalyvauti unikaliame aplinkos apsaugos projekte „Mes 
rūšiuojame“, kurį organizuoja Gamintojų ir vartotojų asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir 
importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“.  

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ bendradarbiauja su įvairiais socialiniais 
partneriais: Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato nevyriausybine organizacija „Caritas“, 
Alytaus kraštotyros muziejumi, Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos 
centru, poete Zita Gaižauskaite. Įvairūs klausimai sprendžiami bendradarbiaujant su Alytaus miesto 
savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos 
skyriais, Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba. Palaikomi glaudūs ryšiai su kitomis 
Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, Alytaus muzikos mokykla, Alytaus Dainavos 
pagrindine mokykla.  

Didelės įtakos veiklai tobulinti turėjo savivaldos institucijų plėtojimas ir jų įtraukimas 
į įstaigos valdymą. Lopšelio-darželio taryba numatė savo veiklos perspektyvas, aprobavo parengtus 
dokumentus, prižiūrėjo įstaigos finansinę-ūkinę veiką. Mokytojų taryba analizavo ir vertino 
priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus, vaikų adaptacijos problemas ikimokyklinėse ir 
priešmokyklinėse grupės bei buvusių ugdytinių adaptaciją pradinėse klasėse, nagrinėjo ugdymo 
turinio planavimo klausimus. Metodinės tarybos pasitarimų metu buvo skaitomi pranešimai, 
vedama praktinė veikla, aptariami projektai, planai, organizuojama gerosios darbo patirties sklaida. 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija teikė siūlymus dėl pedagogų 
kvalifikacijos kėlimo, skatino pedagogus tobulinti savo profesinę kompetenciją, įvairinti gerosios 
patirties sklaidos formas. Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, 
švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, analizavo vaikų ugdymosi 
sunkumų priežastis it  teikiamos pagalbos vaikui veiksmingumą. Produktyvi darbo grupių veikla, 
glaudus savivaldos institucijų bendradarbiavimas padėjo sėkmingai įgyvendinti 2012-ųjų metų 
veiklos plano tikslus ir uždavinius.  
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V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 MET Ų LAIM ĖJIMAI 

 
 Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ 2012 metais ugdymo paslaugos buvo teikiamos 
149 vaikams.  Įstaigos projektinis normatyvas yra 150 vietų, taigi normatyvinius reikalavimus 
įvykdėme 100%.  Vaikų, įrašytų į eilę ir pageidaujančių lankyti įstaigą, poreikį tenkinome 100%.  
 Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ 2012 metais veikė 8 grupės: 1 lopšelio grupė, 5 
darželio grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Viena iš šių grupių - specialiosios paskirties 
grupė skirta specialiųjų poreikių vaikams, turintiems žymų ir vidutinį kalbos neišsivystymą. Kita 
grupė  išskirtinė tuo, kad joje ugdymas organizuojamas taikant Valdorfo pedagogikos metodą. 
 2012 metais įstaigą lankė 13 vaikų iš socialiai remtinų šeimų ir 3 vaikai iš socialinės 
rizikos šeimų, kuriems įstaigos teikiamos paslaugos yra būtinos, nes tik ugdymo įstaiga gali jiems 
suteikti visapusiškai reikalingą pagalbą.  
 Įstaigoje sėkmingai organizuojamas specialiosios pagalbos teikimas. 2012 m. rugsėjo 1 
d. mokinių registre užregistruoti 64 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, iš jų 16 vaikų, kurie dėl 
įgimtų ar įgytų sutrikimų turi ribotas galimybes dalyvauti ugdymo procese. 12 vaikų, turinčių 
didelius ir vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, lankė specialiosios paskirties ikimokyklinę 
grupę, 4 vaikai sėkmingai integruoti į bendrąsias grupes. 2012 metais 18-iolikai ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimai buvo pašalinti, kitiems toliau 
teikiama intensyvi pagalba.  
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogai sėkmingai įgyvendino Bendrąją priešmokyklinio 
ugdymo ir ugdymosi programą,  parengė ir išleido į mokyklas 31  priešmokyklinio amžiaus vaiką.   
 Siekdami sistemingo ir geranoriško bendradarbiavimo su vaikų tėveliais, organizavome 
šventinius renginius, vakarones, atnaujinome stendus, teikiančius pedagoginę, medicininę ir 
finansinę informaciją. Nuoširdus bendradarbiavimas paskatino tėvelius teikti materialinę pagalbą. 
2012 m. gavome 4,6 tūkst. Lt iš grąžintinų 2% gyventojų pajamų mokesčio. 
 Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai augti. 2012 m. 
darbuotojai tobulino kvalifikaciją 925 valandas. Šiam tikslui panaudojome 1,2 tūkst. litų mokinio 
krepšelio ir 0,2 tūkst. litų savivaldybės lėšų, skirtų kvalifikacijai kelti. Tobulindami savo teorines 
žinias bei praktinius gebėjimus darbuotojai darė įtaką ugdymo turinio kaitai ir darbo kokybei. 
 Organizuojant ir vykdant tradicinius ir netradicinius renginius, siekta vaikams perteikti 
kultūros tradicijas, ugdyti vertybines nuostatas, pilietiškumą. 2012 m. sausio 13-osios rytą įstaigos 
mažieji ugdytiniai prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Įgyvendinti saugios 
ir sveikos gyvensenos ugdymo projektai: „Noriu augti sveikas, stiprus ir tvarkingas“, „Savaitė be 
patyčių“, „Saugus vaikas šeimoje, gatvėje ir darželyje“. 2012 m. lapkričio mėn. priešmokyklinio 
amžiaus vaikai dalyvavo įdomioje edukacinėje programoje „Pasibičiuliaukime. Vaškinių figūrų 
gamyba“.  

2012-ieji Seimo nutarimu paskelbti Muziejų ir Maironio metais, todėl įstaigoje buvo 
organizuojami renginiai šioms datoms paminėti. Maironio metams paminėti įstaigoje vyko Vilniaus 
vitražinių lėlių teatro „Vaivorykštė“ spektaklis vaikams pagal Maironio eiliuotą pasaką „Jūratė ir 
Kastytis“, buvo organizuojama muzikinė-literatūrinė popietė „Graži tu, mano brangi Tėvyne...“, 
skaitomas pranešimas pedagogams „Poetui Jonui Mačiuliui-Maironiui – 150 metų“.  Muziejų metams 
paminėti įstaigoje buvo organizuota atvirukų ir fotografijų paroda „Lietuvos muziejai“,  įstaigos 
bendruomenė buvo išvykusi į edukacinę-pažintinę kelionę „Legendinės Latvijos pilys ir rūmai“.  
 Lopšelio-darželio 2012 metų veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į strateginius 
įstaigos tikslus, uždavinius ir numatytas jų įgyvendinimo priemones. 2012‒2014 metų strateginio 
plano tikslas – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas saugioje, 
patrauklioje ir modernioje ugdymo(si) aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti trys uždaviniai: 
1 uždavinys – kokybiškai organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 2 uždavinys – gerinti 
materialinę bazę, atnaujinti ugdymo aplinką ir 3 uždavinys – užtikrinti sėkmingą įstaigos 
funkcionavimą. 
 2012 m. sėkmingai įgyvendintas pirmasis uždavinys, užtikrinantis kokybišką ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą. Atliktas įstaigos vidinis įsivertinimas, kuris padėjo nustatyti 
planavimo, organizavimo ir vadovavimo efektyvumą, pedagogų darbo kokybę, vaikų pasiekimų lygį. 
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Gauti įsivertinimo duomenys ir rezultatai panaudoti veiklai tobulinti. 2012 m. visiems įstaigą 
lankantiems ir kalbos sutrikimus turintiems vaikams buvo suteikta intensyvi logopedinė pagalba. 
Dalintasi gerąja veiklos patirtimi su miesto ir rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogais organizuojant du seminarus: „Emocinės raidos įtaka vaiko asmenybės vystymuisi“ ir 
„Teatrinės raiškos taikymo galimybės darželyje“. Padidėjo skaičius pedagogų, turinčių aukštesniąją 
kvalifikacinę kategoriją. 2012 m. pabaigoje įstaigoje buvo du pedagogai, kuriems suteikta ikimokyklinio 
ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojų 
profesinei kompetencijai augti. Visi įstaigos pedagogai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 
Dvi pedagogės dalyvavo ES struktūrinių fondų paramos projekto „Alytaus regiono gyventojų 
kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-07-K-01-047) mokymuose. 
Sistemingai prižiūrima interneto svetainė, pateikiama aktuali informacija, formuojamas įstaigos įvaizdis. 
 Įgyvendinant antrąjį uždavinį, kuriant ir atnaujinant ugdymo(si) aplinką, 2012 m. 
pasiekta ženklių pokyčių. Atliktas vienos priešmokyklinės grupės žaidimų ir priėmimo kambario 
remontas ir baigtas 2011 m. pradėtas vienos ikimokyklinės grupės remontas. Pakeisti vienos grupės 
šviestuvai. Atnaujinti dviejų grupių priėmimo kambariai: pakeista grindų dangą, įsigytos vaikų rūbų 
spintelės ir informaciniai stendai kūrybiniams vaikų darbams eksponuoti. Pakeisti vienos darželio 
grupės unitazai vaikų tualetuose. Įsigyta įvairių ugdymo priemonių vaikų saviraiškai ir kūrybiniams 
poreikiams tobulinti, meniniams gebėjimams ugdyti. Grupės papildytos didaktine ir žaidybine 
įranga, metodinėmis priemonėmis. Visoms šioms priemonėms įgyvendinti buvo panaudotos 
paramos ir mokinio krepšelio lėšos. 
 Trečiojo uždavinio įgyvendinimu buvo siekiama materialinių ir žmogiškųjų išteklių 
subalansavimo, kokybiško vaikų maitinimo organizavimo ir gerų darbo sąlygų užtikrinimo. 2012 
metais pagal nustatytas pinigines ir natūrines išlaidų normas įstaiga planavo gauti 1 314, 8  tūkst. 
Lt,  tačiau buvo patvirtintas 1 165,6 tūkst. Lt biudžetas su 149,2 tūkst. Lt trūkumu. Ekonominio 
sunkmečio metu lopšelyje-darželyje „Saulutė“ buvo sudarytas ir vykdomas ekonominių resursų 
taupymo planas, todėl įstaiga 2012 m. baigė su nedidele 14,5 tūkst. Lt skola už suteiktas 
komunalines paslaugas. Vienas iš didžiausių įstaigos privalumų, kad įstaigoje vaikai maitinami 
šviežiu, ką tik pagamintu maistu, kuris atitinka sveikos mitybos normas, vaiko amžių ir sveikatos 
ypatumus bei kitus maitinimo reikalavimus. Siekdama dar labiau pagerinti vaikų maitinimą, įstaiga 
dalyvauja ES remiamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 
mokykloje“. 2012 m. 9,3  tūkst. litų paramos lėšų buvo panaudota vaikų mitybai gerinti.  
 Analizuojant 2012 m. veiklos rezultatus matyti, kad įstaigoje vykdyta metų veikla dera 
su 2012‒2014 metų strateginiu planu ir 2012 m. veiklos planu. Metų uždaviniams numatytos 
priemonės, atsižvelgiant į turimus išteklius, realiai įgyvendintos.  
 Lopšelio-darželio „Saulutė“ problemos: 
 1. Įstaigos pastatui 45 metai, todėl pagrindinė problema ‒ pralaidžios išorinės pastato 
sienos ir stogas, susidėvėjusios vandentiekio ir nuotekų, pastato šildymo sistemos, elektros 
instaliacija. 
 2. Nesaugi tvora. Siekiant užtikrinti lauko įrenginių ir žaidimo aikštelių saugumą 
teritoriją būtina aptverti nauja tvora. 
 2013 m. veiklos perspektyvos. 
 1. Užtikrinti kokybišką ugdymą(si) įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programą. Plėsti paslaugų teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 
 2. Sistemingai turtinti, atnaujinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę.  
 3. Inicijuoti dalyvavimą projektuose ir programose, kurių realizavimas padėtų stiprinti 
įstaigos materialinę bazę. 
 4. Tobulinti Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenės profesines ir bendrąsias 
kompetencijas, būti atviriems pokyčiams ir kaitai. Skleisti gerąją patirtį. 
 5. Toliau remontuoti vidaus patalpas (grupes, virtuvėles, laiptines). Pagal galimybę 
atnaujinti grupių sanitarinius mazgus. 
 6. Efektyviai naudoti gaunamas lėšas. 
 
Direktorė                                                                                                               Irena Andžiulytė 


