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Alytus 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROS ŽINIOS 

 

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 kalbėjimo ir 

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

Lopšelio-darželio steigimo metai – 1996 m.  Įstaigos adresas ‒ Naujoji g. 32, Alytus. 

Įstaigos interneto svetainė www.saulute-alytus.lt, elektroninis paštas   ld@saulute.alytus.lm.lt. 

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ 

ikimokyklinio ugdymo programa „Po saulutės delnu“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. 

Vienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje ugdymas organizuojamas Valdorfo metodu.  

Lopšelyje-darželyje 2018 m. sausio 1 d. buvo patvirtinta 33,26 etatai, o 2018 m. rugsėjo 

1 d. –  34,26 etatai. 2018 m. buvo įsteigtas raštinės administratoriaus etatas, todėl įstaigoje padidėjo 

etatų ir darbuotojų skaičius. 2018 m. pabaigoje įstaigoje dirbo 37 darbuotojai, iš jų 3 administracijos 

darbuotojai, 17 pedagogų ir 17 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 

Ugdymą lopšelyje-darželyje organizuoja 17 pedagogų: 2 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai (1,5 et.), 2 logopedai (1,75 et.), 1 meninio ugdymo pedagogas (0,75 et.) ir 12 ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojų (12,26 et.).  

2018-09-01 lopšelyje-darželyje „Saulutė“ registruoti 149 vaikai.  2018 m. rugsėjo 1 d. 

duomenimis įstaigoje registruoti 54 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, iš jų 38 turėjo nedidelių 

ugdymosi poreikių, 2 ‒  vidutinių ugdymosi poreikių ir 14 – didelių ugdymosi poreikių. Daugėja 

vaikų, kuriems nustatyti dideli ugdymosi poreikiai. 2016 m. lopšelį-darželį lankė 11 didelių ugdymosi 

poreikių turintys vaikai,  2017 m. ‒ 12, o 2018 m. – 14. Nemažėja vaikų, kuriems nustatytas 

neįgalumas, skaičius. 2018 m. lopšelį-darželį lankė 11 vaikų, kuriems nustatytas neįgalumas. 

Padidėjo vaikų, esančių šeimose, kuriose taikoma atvejo vadyba: 2017 m. – 8, o 2018 m. – 10. 

Per 2018 m. mažėjo vaikų, mokančių 100 proc. ir nežymiai didėjo vaikų, 50 proc. 

atleistų nuo mokesčio už darželį. 100 proc. nuo mokesčio už darželį buvo atleista 20 vaikų, 50 proc. 

– 28 vaikai.  Proporcingai buvo mažinamas mokestis, kai tėvų prašymu buvo atsisakoma pusryčių 

arba vakarienės. 2018 m. pabaigoje 12 vaikų nevalgė pusryčių ir 12 vaikų nevalgė vakarienės. 2018 

m. nežymiai padidėjo vaikų, kuriems Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinio 

paramos skyriaus sprendimu skirtas nemokamas maitinimas. 2017 m. pabaigoje buvo registruoti 3 

vaikai, o 2018 m. – 5 vaikai. 

2018 m. užregistruoti 63 tėvų (globėjų) prašymai dėl priėmimo į lopšelį-darželį. Atvyko 

45 ugdytiniai. Ne visi tėvų pageidavimai lankyti lopšelį-darželį buvo patenkinti, ypač dėl ankstyvo 

ugdymo grupės, specialiojo ugdymo grupės ir Valdorfo metodu dirbančios grupės.  

 

http://www.saulute-alytus.lt/
mailto:ld@saulute.alytus.lm.lt
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II SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginio plano pristatymas 

 

Lopšelio-darželio strateginis planas ir metinis veiklos planas orientuotas į švietimo 

paslaugų kokybės gerinimą, didesnį dėmesį skiriant ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui 

ir kitų prevencinių programų įgyvendinimui, pedagogų tobulėjimui, edukacinių ir bendrųjų aplinkų 

kūrimui, informacinių technologijų panaudojimo galimybių didinimui ugdymo procese bei lopšelio-

darželių bendruomenės narių bendruomeniškumo ugdymui. 

 

Metinio veiklos plano pristatymas 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Rezultato vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Pasiekti rezultatai 

Užtikrinti 

kokybišką 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

poreikių tenkinimas, ugdymo 

programų įgyvendinimas. 

Stabilus vaikų ir grupių skaičius lopšelyje-

darželyje: 8 grupės ir 149 vaikai. 

Parengta Alytaus lopšelio-darželio 

„Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo 

programa „Po saulutės delnu“. 

Pradėta vykdyti ikimokyklinio amžiaus 

vaikų socialinių-emocinių įgūdžių 

lavinimo programa „Kimochi“. 

 Kvalifikuotos logopedo pagalbos 

teikimas. 

Sėkmingai teikiama pedagoginė pagalba 

vaikui ir šeimai. Logopedo pagalba buvo 

teikiama 54 vaikams.  
 

 Pedagogų ir vadovų 

kvalifikacijos tobulinimas. 

2018 m. kvalifikaciniuose renginiuose 

dalyvavo visi lopšelio-darželio pedagogai. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose iš 

viso dalyvauta 614  valandų. Pedagogai 

kvalifikaciją kėlė dalyvaudami kursuose, 

seminaruose ir konferencijose. Iš viso 

dalyvauta 24 kvalifikaciniuose 

renginiuose. 
 

 Edukacinių programų vaikams 

organizavimas. 

Organizuotos 5 edukacinės programos: 

„Žvakių liejimas“, „Veltinukai“, „Lėlės 

turi širdį – viską jaučia, viską girdi“, 

„Magiški kiaušiniai“, „Svečiuose 

policijos bičiulis Amsis“. 
 

Gerinti 

materialinę bazę, 

užtikrinant saugią 

ir sveiką ugdymo 

aplinką. 

Ugdymo priemonių, žaislų, 

raštinės prekių, literatūros 

įsigijimas. 

Viso grupės 100 proc. aprūpintos ugdymo 

priemonėmis. 

 Kompiuterinės įrangos įsigijimas 

ir interneto įvedimas grupėse. 

2018 m. kompiuterizuotos visos pedagogų 

darbo vietos.  

2018 m. pabaigoje 80 proc. lopšelio-

darželio patalpose veikė interneto ryšys. 
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 Lauko edukacinių erdvių 

atnaujinimas. 

Įsigytos dvi lauko žaidimo priemonės – 

lygsvaros takeliai.  

 Tvoros pakeitimas. Lopšelio-darželio teritorija aptverta nauja 

tvora. 

 Virtuvės įrangos atnaujinimas. Įsigyta konvekcinė krosnis, vandens 

virinimo katilas, pramonins mikseris, 

šaldytuvas, daržovių pjaustymo mašina, 

mėsmalė. 

 Vidaus patalpų remontas. Suremontuota 8 grupių tualetai, 

prausyklos ir virtuvėlės. 

Suremontuotas logopedo kabinetas. 

Pakeista dviejų miegamųjų, dviejų grupių 

žaidimų kambarių ir lopšelio grupės 

priėmimo kambario grindų danga. 

 Minkštojo inventoriaus 

įsigijimas. 

38 patalynės komplektai; 

75 čiužiniai; 

1 kilimas. 

Užtikrinti 

lopšelio-darželio 

išlaikymą. 

Komunalinių paslaugų, ryšių, 

aprangos ir patalynės kitų 

paslaugų sąskaitų apmokėjimas. 

Įvykdyta 100 proc. 

 Vaikų maitinimas. Pradėtas taikyti vaikams palankus 

maitinimas: atnaujinti valgiaraščiai, 

technologinės kortelės, maisto gaminimo 

įranga. 

 Darbo užmokestis.  Visiems darbuotojams darbo užmokestis 

buvo išmokamas laiku. Atsižvelgiant į 

lopšelių-darželių direktorių prašymus, 

Alytaus miesto savivaldybės 2018-10-15 

sprendimu Nr. T-298 0,5 proc. padidino C 

kategorijos darbuotojų pastoviosios dalies 

koeficientus. 

 

Veiklos organizavimas lopšelyje-darželyje 2018 m.  

 

 2018 m. lopšelyje-darželyje buvo organizuoti 58 renginiai. Buvo organizuojami įvairūs 

tradiciniai ir netradiciniai renginiai darželyje ir už jo ribų, dalyvavome visuotinėse pilietinėse 

iniciatyvose ir akcijose, organizavome parodas, dalyvavome konkursuose ir kt.: 

• Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“  

 • Visuotinė pilietinė Sausio 13-osios akcija  „Atmintis gyva nes liudija“ 

 • Renginiai, skirti Lietuvos šimtmečiui: akcija „100 žiedų Lietuvai“, vaikų piešinių 

konkursas „Mano gimtinė – Lietuva“, trispalvių balionų fiesta „Linkėjimai Lietuvai“. 

 • Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų 

paroda „Rašau žodį „LIETUVA“. 

• Projekto „Sveikatiada“ konkursas „Metų laikai pietų lėkštėje“. 

• Lopšelio-darželio vaikų, darbuotojų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Mano vardas 

kitaip“. 

• Pilietinės iniciatyvos akcija tarptautinės tolerancijos dienai „Tolerancijos raktas“. 

• 44-asis sportinio ėjimo festivalis – Alytus 2018. 

• Projekto „Sveikatiada“ konkursas „Pieno kokteiliai“. 

• Alytaus miesto ir rajono lopšelių-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų bei 

neformaliojo ugdymo įstaigų Advento ir Kalėdų konkursas „Leliumoj“. 
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• Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis žaisliukas-dovanėlė seneliams“ (dovanos senelių 

namams). 

• Akcija „Į pagalbą žiemojantiems paukščiams“. 

• Paroda „Balta žiemos pasaka. 

• Pasaulinė žemės diena „Mes žemės vaikai“. 

• Tarptautinė vaikų gynimo dienos akcija „Taikos glėbys 2018“. 

 

Kita neformali veikla 

 

 Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ 2018 m. veikė papildomo ugdymo(-si) būreliai 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams: ankstyvosios anglų kalbos mokymo, šokių  ir 

keramikos.  

Prevencinė veikla ir renginiai 

 

Lopšelyje-darželyje sistemingai vykdoma prevencinė veikla.  2018 m. vyko veiksmo 

savaitė be patyčių „Tiesiu draugystei rankutes“, paminėta tarptautinė tolerancijos diena „Tolerancijos 

raktas“, organizuotas prevencinis projektas  „Būk saugus, būk matomas“. Sėkmingai įgyvendintas 

lopšelio-darželio pedagogų parengtas projektas „Saugau save ir kitus“ ir visuomenės sveikatos biuro 

organizuotos valandėlės: „Kas yra patyčios“, „Triukšmo pavojus“, „Smagus ir saugus poilsis 

gamtoje“. Priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdoma ankstyvosios prevencijos programa „Zipio 

draugai“. 2018 m. pavasarį „Pelėdžiukų“ grupėje organizuota „Zipio draugų šventė“.  

 

Vasaros darbas 

 

Vasarą (liepos ‒ rugpjūčio mėn.) lopšelyje-darželyje dirbo 4 grupės: 1 ankstyvojo 

ugdymo grupė ir 3 ikimokyklinio ugdymo grupės. 2018 m. liepos mėn. lopšelį-darželį pageidavo 

lankyti 117 vaikų, rugpjūčio mėn. – 112. Vidutinis vasarą lankiusių vaikų skaičius: liepos mėn. – 49 

vaikai (32,9 proc. nuo bendro vaikų skaičiaus), o rugpjūčio mėn. – 46 vaikai (30,9 proc. nuo bendro 

vaikų skaičiaus).  

 

Vaikų maitinimas 

 

Svarbus ugdymo įstaigos kokybės rodiklis – vaikų maitinimas. 2018 m. buvo sudaryti 

ir Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje patvirtinti nauji perspektyviniai valgiaraščiai, kurie 

parengti laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos pagrindų. Dalyvavome VšĮ Kaimo verslo ir rinkų 

plėtros agentūros programoje  „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“. Dalyvavimas programose sudarė galimybę pagerinti vaikų maitinimo 

racioną ir gauti papildomų lėšų. Vaikų mitybos gerinimui įtakos turėjo  iš esmės atnaujinta maisto 

gaminimo įranga.  

2018 m. vaikų mitybai buvo panaudota 40,6 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės lėšos – 8,7 

tūkst. Eur, įstaigos veiklos pajamos (tėvų įmokos už vaiko maitinimą) – 30,6 tūkst. Eur, valstybės 

deleguotos lėšos (nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas) – 0,8 tūkst. Eur ir  

programos  „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 

įstaigose“ lėšos (ES) – 0,5 tūkst. Eur.  

 

Vaiko gerovės komisija 

 

2018 m. vyko keturi Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Vaiko gerovės komisija 

organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, aprobavo bendrąsias  

programas, analizavo vaikų ugdymosi sunkumų priežastis ir teikiamos pagalbos vaikui 

veiksmingumą, svarstė vaikų, esančių šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, situacijas, 

bendradarbiavo su Alytaus pedagogine psichologine tarnyba. 
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III SKYRIUS 

FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Mokymo lėšos, skirtos mokyklai 2018 m. – 145,2  tūkst. Eur. 

 

 Mokymo 

priemonėms/ 

literatūra  

Kvalifikacijo

s kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

Informacinių 

technologijų 

prekėms ir 

paslaugoms 

Ilgalaikio 

turto 

įsigijimui 

Iš 

viso 

Skirta lėšų 4,9 0,8 0,4 0,9 3,4 10,4 

Panaudota 

lėšų 
4,9 0,8 0,4 0,9 3,4 10,4 

 

Ugdymo aplinkai skirta 290,9 tūkst. Eur Alytaus miesto savivaldybės lėšų.  

Vieno mokinio išlaikymui skirta 974 Eur mokinio krepšelio lėšų.  

Iš viso mokyklai skirta 436,1 tūkst. Eur.  

 

2018 m. 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 eurais 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama buvo 

panaudota 

1. 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros 

agentūros programa „Vaisių ir daržovių 

bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 

2 182,00 
Vaikų maitinimui ir 

ugdymo aplinkai gerinti 

2. 
2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai 
829,00 

Ugdymo(-si) aplinkai 

gerinti 

3. 

Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos 

(patalpų nuoma ir švietimo įstaigos 

paslaugos) 

63,00 
Ugdymo(-si) aplinkai 

gerinti 

 Iš viso 3 074,00  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė 

 

 2018 m. pabaigoje lopšelis-darželis „Saulutė“ turėjo 17 kompiuterių, iš jų  9 

nešiojamieji. Visi kompiuteriai turi prieigą prie interneto. 5 kompiuteriai yra administracijos 

kabinetuose, o kiti kompiuteriai – grupėse ir kituose ugdymo kabinetuose.  

 2018 m. iš mokinio krepšelio lėšų buvo įsigyti 3 kompiuteriai, iš jų 2 nešiojamieji ir 

interaktyvi lenta SMART SBX880 su plačios optikos projektoriumi. 

 

IV SKYRIUS 

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS   

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, 

skaičius: 

2018-01-01—2018-05-31 – 5; 

2018-09-01—2018-12-30 – 5. 

Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems 2018 m. skirtas aprūpinimas mokinio 

reikmenims įsigyti, skaičius –10.     
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V SKYRIUS 

VADYBA IR LYDERYSTĖ 

 

Savivalda  

 

2018 m. vyko 6 Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai. Lopšelio-darželio taryba aprobavo 

įstaigos veiklą reglamentuojančius tvarkos aprašus, priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarką, 

veiklos planus, svarstė pedagogų atestacijos programą, diskutavo dėl Alytaus  miesto savivaldybės 

2018 metų švietimo veiklos ir 2019 metų veiklos  prioritetinių krypčių, analizavo lopšelio-darželio 

metinės veiklos ir komisijų ataskaitas, aptarė vaikų brandumo mokyklai rezultatus, analizavimo 

vidaus įsivertinimo ataskaitas, svarstė paramos lėšų panaudojimą, diskutavo dėl darbo įstaigos darbo 

vasaros laikotarpiu ir kt. 

2018 m. buvo organizuoti 7 Mokytojų tarybos posėdžiai. Mokytojų taryba svarstė 

lopšelio-darželio prioritetus ir veiklos kryptis, ugdymo programas, veiklos ataskaitas, vidaus 

įsivertinimo rezultatus, analizavo vaikų maitinimą, vertino ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimus ir jų adaptaciją, nagrinėjo specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) pažangą, ugdymo 

turinio planavimo klausimus, svarstė pedagogų dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose, diskutavo 

dėl dalyvavimo įvairiuose respublikiniuose projektuose ir konkursuose. 

2018 m. vyko 3 Metodinės tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi klausimai, 

susiję su metodinės veiklos organizavimu, ugdymo turinio planavimu, pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimu, dalyvavimu projektuose ir kituose renginiuose. Metodinė taryba organizavo metodinę 

veiklą, buvo skaitomi pranešimai, vedama praktinė veikla, organizuojama gerosios darbo patirties 

sklaida. 

 

Lopšelio-darželio vadovai  

 

Irena Andžiulytė – direktorė, aukštasis universitetinis,  antroji vadybinė kvalifikacinė 

kategorija, švietimo vadybos ekspertė. 

Valentina Barysaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aukštasis universitetinis, 

antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

Lopšelyje-darželyje yra skatinama lyderystė, todėl visai svarbiai veiklai planuoti ir 

organizuoti buvo sukurtos darbo grupės. 2018 m. įstaigoje veikė darbo grupės, turėjusios įtaką 

lopšelio-darželio pažangai: strateginio plano, metų veiklos plano, mokslo metų veiklos plano rengimo 

grupės, veiklos įsivertinimo vykdymo grupės ir lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių 

dokumentų (tvarkų, aprašų, taisyklių) rengimo grupės.  Vadovų iniciatyva buvo organizuotas 

seminaras lopšelio-darželio bendruomenei „Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos kultūros 

puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo“ ir seminaras pedagogams „Motyvuojanti kūno kultūra  

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Patarimai praktikui“. 2018 m. skatinami ir palaikomi geri įstaigos 

bendruomenės narių santykiai, sėkmingai puoselėjamos lopšelio-darželio tradicijos: muzikinis 

kolegų pasveikinimas dviejų darbuotojo jubiliejaus proga, dviejų naujai priimtų darbuotojų 

„krikštynos“, mokslo metų pradžios šventė. Mokslo metus tradiciškai baigiame vykdami į ekskursiją. 

2018 m. lopšelio-darželio darbuotojai vyko į smagią ir turiningą dviejų dienų kelionę „Estija. Saremos 

sala“.  

 

Įstaigos veiklos įsivertinimas 

 

2018 m. veiklos įsivertinimui buvo pasirinktas veiklos rodiklio 1.3. „Mokyklos vidaus 

ir išorės ryšiai“, pagalbinis rodiklis 1.3.1. „Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė“. Tyrime dalyvavę pedagogai mano (94 proc.), kad bendradarbiavimo 

kultūra atspindi darbuotojų pasitikėjimą vieni kitais ir bendravimą įstaigoje lemia pačių darbuotojų 

norai. Visi apklaustieji  (100 proc.) labai gerai įvertino įstaigos direktoriaus dalyvavimą inicijuojant 

darbuotojų bendradarbiavimą ir bendravimo kultūrą. 35 proc. apklaustųjų atsakė, kad darbuotojų 
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bendradarbiavimą skatina iniciatyvus darbuotojas, 35 proc. – logopedas ir tik 18 proc. – meninio 

ugdymo pedagogas. Daugiausiai pedagogai bendrauja su direktoriaus pavaduotoju ugdymui (88 

proc.), vaikų tėveliais (82 proc.), lopšelio-darželio direktoriumi (71 proc.) ir su grupės kolegomis (76 

proc.). Dažniausiai bendraujama sprendžiant vaikų ugdymą ir pasiekimus (88 proc.), aptariant 

adaptacijos klausimus ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymąsi (82 proc.) ir analizuojant ugdytinių 

nelankymo priežastis (71 proc.).  

Tyrimas atskleidė, kad reikia aktyvinti lopšelio-darželio darbuotojų ir ugdytinių tėvų 

bendradarbiavimą, įtraukiant juos į įstaigos veiklą, skatinant juos aktyviau dalyvauto grupės veikloje.  

Tyrimas parodė, kad lopšelyje-darželyje vyrauja geras mikroklimatas,  darbuotojai vieni su kitais 

elgiasi pagarbiai, geranoriškai, bendradarbiauja ir dalinasi savo gerąja darbo patirtimi.  

 

Socialiniai partneriai 

 

2018 m. toliau puoselėjamas Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių „Saulutės“ vardą, 

bendradarbiavimas. 2018 m. gegužės mėn. dalyvavome respublikinėje metodinėje-praktinėje 

konferencijoje Mažeikiuose. Dalijomės savo gerąja patirtimi su Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių 

„Saulutės“ vardą ir Latvijos Siguldos lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogais. Sėkmingai 

bendradarbiaujame su Alytaus Dainavos pagrindine mokykla, Alytaus pedagogine psichologine 

tarnyba, Alytaus kraštotyros muziejumi. 

 

Kiti projektai ir programos  

 

2018 m. Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvavo tęstinėje programoje „Vaisių ir 

daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 2018 m. už 

suvartotą pieną ir pieno produktus gavo 2 182,00 Eur.  

Dalyvavome tęstinėje VšĮ „Vaiko labui“ inicijuojamoje prevencinėje programoje 

„Zipio draugai“. Programoje dalyvavo 21 vaikas.  

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradėjome įgyvendinti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

socialinio-emocinio ugdymo programą „Kimochi“. Programoje dalyvauja  20 vaikų. 

Dalyvavome tęstiniame  nacionaliniame Sveikatiados projekte. Projekto vykdytoja ir 

koordinatorė auklėtoja A. Karasevičienė.  

Dalyvavome Interereg Lietuva-Lenkija programos projekte „Prisijaukinti autizmą“. 

Projekte dalyvavo specialiojo ugdymo grupės vaikai, pedagogai ir logopedai. 

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedės J. Adamonienė ir D. Karkauskienė tęsė 

dalyvavimą respublikiniame prevenciniame  projekte „Žaidimai moko“.  

Dalyvavome eTwinning projektuose: „Pasaka maiše“, „Rudens pramogos“ ir „Catch 

tne Future vith STEM“.  

„Boružėlių“ ir „Voveriukų“ grupės vaikai ir pedagogai  įgyvendino projektą „Lino 

kelias – nuo sėjos iki drobės“. 

 

VI SKYRIUS 

SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO  2018 METŲ PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI, 

POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

Pasiekimai ir laimėjimai 

 

1. Užtikrintas kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pagalba 

specialiųjų poreikių vaikams. 2018 m. pavyko išlaikyti stabilų grupių ir vaikų skaičių. Ne visi 

pageidaujantys lankyti lopšelį-darželį buvo priimti dėl laisvų vietų trukumo.  

2. Tenkinami tėvų poreikiai dėl ugdymo įvairovės: veikia specialiojo ugdymo grupė, 

ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdymas organizuojamas Valdorfo metodu, užtikrinama 

vidutinių ir didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracija į bendrojo ugdymo grupes.   
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3. Sėkmingai diegiamos informacinės technologijos ugdymo procese: sukurtos 8 

kompiuterizuotos darbo vietos auklėtojoms, įrengta interneto prieiga grupėse. 

4. Pagerėjo specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sąlygos. Buvo įkurtas naujas, erdvus, 

naujomis informacinėmis technologijomis ir specialiomis ugdymo priemonėmis aprūpintas logopedo 

kabinetas. 

5. Vyko sėkmingas įvairių projektų ir programų integravimas į ugdymo procesą. 

Tęsėme dalyvavimą nacionaliniame Sveikatiados projekte, respublikiniame projekte „Žaidimai 

moko“, pradėjome dalyvauti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos organizuojamame projekte „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“. 

6. Atnaujinta lauko aplinka: pastatyti 2 lauko žaidimų įrenginiai, įrengta saugaus eismo 

aikštelė, teritorija aptverta nauja tvora. 

7. Kuriama saugi ir sveika ugdymo aplinka, atitinkanti higienos normos reikalavimus. 

Suremontuoti visų grupių tualetai, prausyklos ir virtuvėlės, pakeistos 5 grupių patalpų grindų dangos. 

8. Atnaujinta virtuvės įranga: konvekcinė krosnis, vandens virinimo katilas, daržovių 

pjaustyklė, mėsmalė, smulkintuvas.  

9. Skatinami ir palaikomi geri lopšelio-darželio bendruomenės narių santykiai, 

puoselėjamos įstaigos tradicijos: organizuota mokslo metų pradžios šventė sodyboje, lopšelio-

darželio 50-ies metų jubiliejaus šventė, įstaigos darbuotojų 2 dienų ekskursija į Estiją, jubiliejiniai 

sveikinimai ir kt. 

 

Problemos ir jų sprendimo būdai 

 

1. Lopšelio-darželio teritorija neatitinka ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikių. Trūksta 

lauko įrenginių (seni įrenginiai demontuoti ir išvežti), suskilę, su žymiais iškilimais asfaltuoti takeliai 

didina traumų ir nelaimingų atsitikimų riziką. 

2. Užtikrinant saugią ir sveiką vaikų ugdymo aplinką, reikia pakeisti ir atnaujinti 

susidėvėjusią grindų dangą 2 grupių miegamuosiuose, Valdorfo metodu dirbančioje grupėje ir 

specialiojo ugdymo grupėje. 

3. Visose grupėse reikalingas apšvietimo sistemos atnaujinimas, nes esamas 

apšvietimas neatitinka higienos normų. 

4. Būtina atnaujinti visas elektros paskirstymo dėžutes, nes tai didina nelaimingo 

atsitikimo riziką.     

5. Reikalingas pastato išorės sienų renovavimas (pastatas pastatytas 1968 m.) ir stogo 

rekonstrukcija, nes dėl pastato sienų ir stogo pralaidumo negalime palaikyti higienos normose 

nurodytos vidaus patalpų temperatūros, o per stogą bėgdamas vanduo gadina jau suremontuotas 

patalpas. 

6. Būtinas nuogrindų aplink pastatą sutvarkymas, nes vanduo plauna pamatus ir gadina 

pastato sienas. 

7. Nepakankamas finansavimas. Nepakanka lėšų modernioms ugdymo priemonėms, 

baldams (pedagogų ir kitų darbuotojų darbo stalai, kėdės ir kt.),  kompiuteriams įsigyti.  

 

 

Direktorė                                                                                                               Irena Andžiulytė 


