
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUT Ė“ 
DIREKTORIAUS 2013 MET Ų  VEIKLOS ATASKAITA 

2014-03-17 
Alytus 

 
I. BENDROS ŽINIOS 

 
Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ įkurta 1968 metais. Įstaigos adresas ‒ Naujoji g. 

32, LT-63254 Alytus. Įstaigos interneto svetainė  www.saulute-alytus.lt, elektroninis paštas   
ldsaulute@takas.lt. 

 Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti 
neformaliojo švietimo programas. Pagrindinė paskirtis ‒ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymas. Kita paskirtis – specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų 
komunikacijų sutrikimų, ugdymas. Mokymo forma – dieninė, mokymo kalba – lietuvių kalba.  

Įstaigos plotas ‒ 1766,26 m².  

II. UGDYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 

Lopšelio-darželio darbuotojai 
 

Eil. 
Nr. Įstaigos darbuotojai 

2013-01-01 2013-12-31 
Darbuotojų 

skaičius 
Etatų 

skaičius 
Darbuotojų 

skaičius 
Etatų 

skaičius 
1. Administracijos darbuotojai  3 3,0 3 3,0 
2. Pedagoginiai darbuotojai  17 16,01 17 16,01 
3.  Aptarnaujantis personalas  25 22,0 17 15 

 Iš viso: 45 41,01 37 34,51 
 

2013 m. sausio mėn. įstaigoje buvo 41,01 etatas. Nuo 2013-03-01 buvo sumažinti 2 
etatai (0,5 etato skalbėjo pareigybės ir 1,5 etato sargo pareigybės) ir pareigybių skaičius sumažėjo 
iki 39,01. Nuo 2013 m. spalio mėn. buvo panaikintos 4,5 etato sargo pareigybės. 

 
Duomenys apie pedagogų kvalifikacij ą 

Eil. 
Nr. 

Pedagogai 
 
 

2013-01-01 2013-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 17 17 
 Iš jų    
 pedagogų, dirbančių pagrindinį darbą 16 16 
 pedagogų, einančių antraeiles pareigas 1 1 
2. Atestuotų pedagogų skaičius:  17 17 
 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją 
- - 

 Turinčių  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko 
kvalifikacinę kategoriją 

2 3 

 turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 
kvalifikacinę kategoriją 

12 13 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo kvalifikacinę kategoriją 3 1 
3.  Neatestuotų pedagogų skaičius - - 

 
 
 



 
 

Lopšelį-darželį lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 
 

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

2012‒2013 m. m. 2013‒2014 m. m.  2012‒2013 m. m. 2013‒2014 m. m. 
8  8 149 vaikai 149 vaikai 

 
 Lopšelio-darželio „Saulutė“ projektinis normatyvas yra 150 vietų, taigi normatyvinius 
reikalavimus įvykdėme 100 %. Vaikų, įrašytų į eilę ir pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį, poreikį 
tenkinome 100 %.  
 
 
Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2013 metais: 

Laikotarpis 
Grupės  

Iš viso Lopšelio Darželio  Priešmokyklinė 
1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 

2013-01-01 15 20 19 15 18 20 20 19 146 
2013-09-01 17 20 23 14 20 18 17 20 149  

 
2013 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje sukomplektuotos 8 grupės, iš jų 1 ankstyvojo amžiaus, 5 

ikimokyklinio amžiaus, 1 mišri priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus ir  1 priešmokyklinio 
amžiaus.  

Įstaigoje veikia 1 specialioji grupė darželinio amžiaus vaikams, turintiems žymių ir 
vidutinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Ją lankė 14 vaikų. 

2013 m. pabaigoje įstaigą lankė 64 specialiųjų poreikių vaikai, iš jų 39 turėjo 
nedidelių ugdymosi poreikių, 21 ‒  vidutinių ugdymosi poreikių ir 4 – didelių ugdymosi poreikių.  

2013-12-31 duomenimis, įstaigą lankė 8 vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas. 6 
vaikai lanko specialiąją grupę, 2 vaikai integruoti į bendrojo ugdymo grupes. 

 
 

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už neformalųj į švietimą, skaičius 
1 diagrama 

 



 
 
2013 m. pabaigoje  įstaigoje 29 vaikai atleisti 100 proc. nuo mokesčio už teikiamą 

neformąlųjį švietimą. Tai sudaro 11 priešmokyklino amžiaus vaikų, kuriems Alytaus miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas 
maitinimas, 7 vaikai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, 7 vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas, 
2 vaikai iš socialinės rizikos šeimų ir 2 vaikai, kurių abu tėvai yra bedarbiai.   
 Ugdytinių, kurie 50 proc. buvo atleisti nuo mokesčio už teikiamą neformąlųjį 
švietimą, skaičius metų eigoje nežymiai didėjo (žiūrėti 1 diagramą). 2013 m. pabaigoje jų buvo 35, 
iš jų 13 vaikų iš daugiavaikių šeimų, 9 vaikai, kai lopšelį-darželį lanko du vaikai tos pačios šeimos 
vaikai, 7 vaikai, kurių tėvas arba mama atlieka tikrąją karo tarnybą. 3 vaikai, kurie turi tik vieną iš 
tėvų, 2 vaikai, kurie auga mokinių arba studentų šeimoje, ir 1 vaikas, kurio vienas iš tėvų yra 
bedarbis. 
 

Vaikų sergamumas 
    2 diagrama 
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 2013 metais dėl ligos 1 vaikas vidutiniškai per mėnesį praleido 3 dienas. Dažniausios 
vaikų ligos – kvėpavimo takų. 2013 m. iš 149 vaikų 68 proc. sirgo ūminėmis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis, bronchitu ir gripu. Kitomis ligomis (virškinimo sistemos, infekcinėmis ligomis ir 
kt.) vaikai sirgo gerokai mažiau.  

Lopšelyje-darželyje vaikai serga dėl dviejų priežasčių: pirma, jų imuninė sistema dar 
tik formuojasi, antra, lopšelyje-darželyje kaip ir kitose „masinio susibūrimo“ vietose, virusai plinta 
greičiau. Dažniausiai serga ankstyvojo amžiaus ir jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikai. 
Mažiausiai serga vyresniojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.  
 Vaikų sergamumas yra analizuojamas kiekvieną mėnesį, rezultatai aptariami mokytojų 
tarybos posėdžiuose ir grupių susirinkimuose.  
 

 



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

Įstaigos finansavimas 
 
 2013 metų įstaigos biudžetas – 1 228, 9 tūkst. Lt, iš jų mokinio krepšelio lėšos – 386,8 
tūkst. Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 693,0 tūkst. Lt, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos (spec. 
lėšos) – 97,0 tūkst. Lt, deleguotos lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 
vykdyti – 5,1 tūkst. Lt ir Europos Sąjungos grįžtančios paramos lėšos – 47,0 tūkst. Lt.  
 

Lėšos, skirtos įstaigai 2013 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 
apskaičiavimo metodiką tūkst. Lt. 
 

 
Mokymo 

priemonėms 
Vadovėliams 

Kvalifikacijos 
kėlimui 

Vaikų 
pažintinei 

veiklai 
IKT Iš viso 

Skirta lėšų         8,8 1,2 1,3 0,9 1,8 14,0 
Panaudota 
lėšų  

10,7 0,6 1,0 0,7 0,6 13,6 

 
Mokinio krepšelio lėšos, skirtos įstaigai vieno vaiko išlaikymui – 2,5 tūkst. Lt. 
 
Lėšos, skirtos įstaigai 2013 m. savarankiškoms funkcijoms vykdyti (savivaldybės biudžeto lėšos). 
 
Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas 
Patvirtintas planas  

 (tūkst. Lt) 
Gauti asignavimai  

 (tūkst. Lt) 
1. Darbo užmokestis   406,1 406,1 
2. Socialinio draudimo įmokos 125,4 125,4 
3. Mityba  34,0 34,0 
4. Medikamentai   0,8 0,8 
5. Ryšių paslaugos  2,8 2,8 
6. Spaudiniai   - - 
7. Kitos prekės  0,7 0,7 
8. Kvalifikacijos kėlimas  - - 
9. Komunalinės paslaugos  117,0 117,0 
10. Apranga ir patalynė  1,0 1,0 
11.  Kitos paslaugos  5,2 5,2 
 Iš viso 693,0 693,0 
 

2013 metais gautas papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia parama iš 
kitų šaltinių. 

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 
ŽŪM, programa „Pienas vaikams“ 

9,1 
Vaikų maitinimui ir ugdymo 

aplinkos gerinimui 

2. 
Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 
mokykloje“ 

- 
Lėšų negauta, tačiau 

pagerintas vaikų maitinimas 

3. 
2 proc. gyventojų pajamų mokestis 
paramai 

4,5 
Ugdymo(si) aplinkos 

gerinimui 
 Iš viso 13,6  

 



Materialin ės bazės turtinimas, ūkinė veikla 
3 diagrama 

 
 

2013 metais įstaigos materialinei bazei turtinti ir ūkinei veiklai vykdyti buvo 
panaudota 21,3 tūkst. litų, iš jų: 11,3 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų, 9,3 tūkst. Lt paramos (2% 
gyventojų pajamų mokesčio 3,7 tūkst. Lt ir programos „Pienas vaikams“ 5,6 tūkst. Lt) lėšų ir 0,7 
tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų. 
 Mokinio krepšelio lėšos buvo skirtos ugdymo aplinkai išlaikyti ir ugdymui užtikrinti. 
Ugdymosi sąlygoms gerinti ir ugdymo procesui modernizuoti išleista 11,3 tūkst. litų. Už šias lėšas 
pirkta ugdymo procesui reikalinga literatūra (0,6 tūkst. Lt), įvairios ugdymo priemonės ir baldeliai 
grupėms įrengti (10,7 tūkst. Lt).   
 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 „Voveriukai“ 
priėmimo kambarys – 1,8 tūkst. Lt, įsigytas šaldytuvas – 1,0 tūkst. Lt, žaliuzės „Pelėdžiukų“ 
grupėje – 1,1 tūkst. Lt, dulkių siurblys „Drugelių“ grupėje – 0,4 tūkst. Lt, pirktas linoleumas, 
elektros, santechnikos, remonto prekės ir kt. – 5,0 tūkst. Lt. 
 Savivaldybės biudžeto lėšos buvo panaudotos valymo priemonėms įsigyti – 0,6 tūkst. 
Lt ir santechnikos prekėms – 0,1 tūkst. Lt. 
 

Informacini ų komunikacinių technologijų bazė 
 
 Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ kompiuterizuotos 7 darbo vietos, iš jų 6 turi prieigą prie 
interneto.  

Kompiuteriai: 
� kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 4;   
� kompiuterių, esančių ugdymo patalpose (logopedijos kabinetuose), skaičius ‒ 2;  
� kompiuterių, esančių kituose kabinetuose (mokytojų kambaryje), skaičius ‒ 1.  
 

IV. SOCIALIN Ė PARAMA VAIKAMS 
 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, 
skaičius: 

2013-01-01—2013-05-31 – 11; 
2013-09-01—2013-12-30 – 11. 



Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems 2013 metais skirtas aprūpinimas mokinio 
reikmenims įsigyti, skaičius — 11.     
 

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,  
ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, P ARTNERYSTĖ 

 
Lopšelio-darželio vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija 

 
Irena Andžiulytė – direktorė, aukštasis (ŠPI),  antroji vadybinė kvalifikacinė 

kategorija. 
Valentina Barysaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aukštasis (ŠPI), antroji 

vadybinė kvalifikacinė kategorija. 
Planavimas 

 
Lopšelis-darželis „Saulutė“ dirbo pagal 3 metų strateginį veiklos planą, metų veiklos 

planą, mokslo metų ugdymo planą ir kiekvieno mėnesio konkrečių veiklos priemonių planą. Savo 
darbo planus turėjo ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.  
Programas, projektus, planus rengė direktoriaus įsakymu paskirtos laikinos ir pastoviai veikiančios 
darbo grupės. Lopšelio-darželio veiklos, ugdymo kokybės vertinimą vykdė įstaigos administracija, 
lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba. 
 

Veiklos įsivertinimas 
 

2013 m. buvo vykdomas vidinis visų įstaigos veiklos sričių įsivertinimas. 
Įsivertinimas vyko vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika. 
Įsivertinimo rezultatai buvo naudojami planuojant lopšelio-darželio veiklą.  

Giluminiam veiklos įsivertinimui buvo pasirinktas pagalbinis rodiklis (3.2.2.) – vaiko 
pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje. Apklausos duomenys parodė, kad 93 proc. 
apklaustųjų tėvų mano, kad įstaigoje garantuojamas geras priešmokyklinis ugdymas ir jų vaikai 
noriai lanko priešmokyklinę grupę. 82 proc. tėvų yra susipažinę su priešmokyklinio ugdymo 
programa. Net 96 proc. apklaustųjų tėvų mano, kad priemonių vaikų žaidybinei ir pažintinei veiklai 
pakanka. 86 proc. tėvų atsakė, kad vaiko pasiekimai atitinka jų lūkesčius. Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogo darbą tėvai įvertino labai gerai (72 proc.) ir gerai (28 proc.). 

 
2013 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo rezultatai 

 
Lopšelio-darželio „Saulutė“ 2013 metų veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus, uždavinius ir numatytas jų įgyvendinimo priemones. 2013‒2015 metų 
strateginio plano tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą modernioje, kūrybiškoje, saugioje ir 
sveikoje ugdymo(si) aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti trys uždaviniai: 1 uždavinys 
– gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, 2 uždavinys – atnaujinti ugdymo(si) 
aplinką ir 3 uždavinys – užtikrinti sėkmingą įstaigos funkcionavimą. 
 2013 m. sėkmingai įgyvendintas pirmasis uždavinys, užtikrinantis kokybišką 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą. 2013 m. visiems įstaigą lankantiems ir 
kalbos sutrikimus turintiems vaikams buvo suteikta intensyvi logopedinė pagalba. Į bendrąjį 
ugdymo procesą buvo integruoti 24 vidutinių ir didelių ugdymosi poreikių turintys vaikai. 2013 m. 
sėkmingai taikyti pedagogų sukurti projektai: „Vaikų sveikata – mūsų didžiausias džiaugsmas ir 
rūpestis“, „Velykų belaukiant“, „Pasakų skrynelę atidarius“, „Draugaukim su knyga“, „Šviesoforas 
moko“. Siekiant tenkinti vaikų kūrybinius poreikius 2013 m. įstaigoje organizuota daug tradicinių 
renginių, švenčių, pramogų, parodų, edukacinių užsiėmimų: Vasario 16-osios šventė, Lino šventė, 
Žibintų šventė, Piemenėlių šventė, Gandrinės, Advento spiralės šventė ir kt.  Skatinant pedagogų ir 
vaikų kūrybą neįprastomis meninės raiškos priemonėmis buvo surengtas seminaras „EBRU – 



tapyba ant vandens“. Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai augti. Padidėjo 
skaičius pedagogų, turinčių aukštesniąją kvalifikacinę kategoriją. 2013 m. įstaigoje buvo atestuotas 
logopedas ir jam suteikta logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija. Metų pabaigoje įstaigoje 
buvo atestuota 94 proc. pedagogų ir 17,6 proc. iš jų suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija. 
2013 m. darbuotojai kvalifikaciją tobulino 781 valandas. Darbuotojų profesinis tobulėjimas darė 
įtaką ugdymo turinio kaitai ir kokybei. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį, kuriant ir atnaujinant ugdymo(si) aplinką, 2013 m. 
pasiekta žymių pokyčių. Atliktas priešmokyklinio ugdymo grupės priėmimo kambario remontas, 
pakeista grindų danga, atnaujinti visi šios grupės priėmimo kambario baldai. Atliktas vienos 
laiptinės remontas. Atnaujinta „Voveriukų“ grupės virtuvėlė. Specialiojoje grupėje nupirktos 
rankšluostinės. 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. 2013 metais pagal nustatytas pinigines ir natūrines išlaidų normas įstaiga planavo 
gauti 1 402,6  tūkst. Lt,  tačiau buvo patvirtintas 1 107,7 tūkst. Lt biudžetas su 294,9  tūkst. Lt 
trūkumu. Ekonominiu sunkmečiu buvo sudarytas ir vykdomas ekonominių resursų taupymo planas, 
tačiau esant tokiam lėšų trūkumui įstaigai nepavyko 2013 metų užbaigti be skolų. 2013 m. 
pabaigoje turėjome  47,2 tūkst. Lt skolą už suteiktas komunalines paslaugas ir 10,0 tūkst. Lt skolą 
darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. 

 
Socialiniai partneriai 

 
Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ plėtoja ryšius su įvairiomis įstaigomis, 

organizacijomis: Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato nevyriausybine organizacija „Caritas“, 
Alytaus kraštotyros muziejumi, Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos 
centru, poete Zita Gaižauskaite. Palaikomi glaudūs ryšiai su Alytaus lopšeliu-darželiu „Nykštukas“, 
Alytaus lopšeliu-darželiu „Girinukas“, Alytaus Dainavos pagrindine mokykla. 2013 metais buvo 
pasirašytos sutartys su Alytaus profesinio rengimo centru ir Marijampolės kolegija dėl studentų 
praktinio mokymo. Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais padėjo pedagogams skleisti 
gerąją patirtį, supažindinti miesto bendruomenę su lopšelyje-darželyje vykdoma veikla. 
Lankydamiesi pas socialinius partnerius ugdytiniai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, ugdymas 
vyko netradicinėse aplinkose (muziejuje, kitose ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose).   
 

Dalyvavimas programose 
 

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvauja Europos Sąjungos pieno tiekimo 
mokykloms programoje „Pienas vaikams“ ir 2013 m. už sunaudotą pieną ir pieno produktus gavo 
9,1 tūkst. Lt. 

Nuo 2012 metų dalyvaujame Europos Sąjungos remiamoje programoje „Vaisių 
vartojimo skatinimas mokykloje“. Dalyvavimas šioje programoje papildomų lėšų įstaigai neduoda, 
tačiau yra gerinamas vaikų maitinimas.  

2012‒2013 metais dalyvavome aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“, kurį 
organizavo Gamintojų ir vartotojų asociacija ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. 
Dalyvavimas šiame projekte ne tik padėjo formuoti vaikų aplinkosaugines vertybes, bet ir už 
antrinių žaliavų surinkimą gautus taškus įvertino pinigais, už kuriuos galėjome įsigyti žaislų. 

2013 m. baigėme vykdyti 2010‒2013 metų Europos socialinio fondo agentūros 
inicijuotą projektą „Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. 
Dalyvavimas šiame projekte sudarė galimybę 1 val. pailginti budinčios grupės darbo laiką. 



Nuo 2013 m. dalyvaujame VšĮ „Vaiko labui“ inicijuojamoje prevencinėje  programoje 
„Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių gebėjimų, siekiant 
geresnės vaikų emocinės savijautos. 

Specialiųjų poreikių grupė nuo 2013 m. dalyvauja Lietuvos specialiosios olimpiados 
komiteto inicijuojamoje programoje „Jaunas Atletas“. Tai naujoviška sportinė-žaidybinė programa, 
skirta sutrikusio intelekto vaikams, kurių amžius iki 8 metų. Programoje dalyvauja tėvai ir vaikai. 

 
VI. SVARBIAUSI LOP ŲELIO-DARŽELIO  2013 MET Ų PASIEKIMAI, LAIM ĖJIMAI, 

POKYČIAI, PROBLEMOS IR J Ų SPRENDIMO BŪDAI 
 

� 2013 metais įstaigai pasisekė išlaikyti stabilų grupių ir vaikų skaičių. 
� Užtikrintas kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas bei vidutinių ir didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracija.   
� Priešmokyklinio ugdymo pedagogai sėkmingai įgyvendino Bendrąją 

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

� Vyko sėkmingas tarptautinių ir respublikinių projektų ir programų integravimas į 
ugdymo procesą. 

� Dalyvavome užkrečiamų ligų ir AIDS centro organizuojamame renginyje „Švarių 
rankų šokis 2013“ ir  gavome padėką už dalyvavimą šiame renginyje. 

� Tapome nugalėtojais Alytaus kraštotyros muziejuje surengtoje parodoje-konkurse 
„Išgąsdink žiemą“. „Drugelių“ grupė buvo apdovanota edukacine programa. 

� Organizavome pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtą Laisvės 
gynėjų dienai. Gauta padėka iš Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 

� Dalyvavome Alytaus vaiko ir mamos dienos centre „Kutis“ organizuotame 
konkurse „Velykų medis“. Nugalėtojais netapome, bet buvome pradžiuginti padėkos raštais ir 
geromis emocijomis. 

� Pagerėjo pedagogų kompetencija. 5 pedagogai dalyvavo projekte „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui įgijo 
antras vadovų kategorijas. Metų pabaigoje logopedui buvo suteikta logopedo metodininko 
kvalifikacinė kategorija. Įstaigoje atestuota 94 proc. pedagogų.  

� Kokybiškai organizuotas vaikų maitinimas. 
� Ugdymo erdvės aprūpintos reikalingomis ugdymo priemonėmis – 100 proc. 
� Pagerėjo įstaigos vidaus estetinis vaizdas. 2013 m. buvo užbaigti grupių patalpų 

remontai. Šiuo metu visų įstaigos grupių žaidimų ir priėmimo kambariai yra  suremontuoti. 
 Lopšelio-darželio „Saulutė“ problemos: 
 1. Pralaidžios išorinės pastato sienos ir stogas, todėl susidaro didelės šildymo išlaidos ir 
neužtikrinama reikiama temperatūra grupėse šaltuoju metų laikotarpiu. 
 2. Susidėvėjusios vandentiekio, pastato šildymo sistemos, elektros instaliacija. 
 3. Nesaugi tvora. Siekiant užtikrinti lauko įrenginių ir žaidimo aikštelių saugumą 
teritoriją būtina aptverti nauja tvora. 
 4. Esama informacinių technologijų bazė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, ją būtina  
atnaujinti. 
 
Direktorė                                                                                                                   Irena Andžiulytė 
 


