
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

DIREKTORĖS IRENOS ANDŽIULYTĖS 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020-01-20  Nr. ________  
(data) 

Alytus  
 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Lopšelio-darželio strateginis planas ir metinis veiklos planas orientuotas į švietimo paslaugų kokybės gerinimą, užtikrinant emocinį vaikų saugumą, 

didesnį dėmesį skiriant prevencinių programų įgyvendinimui, pedagogų tobulėjimui, edukacinių aplinkų kūrimui bei bendruomeniškumo, tautiškumo 

ir pilietiškumo ugdymui. 

Pagrindiniai Alytaus lopšelio-darželio 2019 m. veiklos rodikliai: 

1.  Tęsiamas socialinio-emocinio ugdymo programų integravimas. 2019 m. dar vienoje priešmokyklinio ugdymo grupėje pradėta vykdyti prevencinė 

programa „Zipio draugai“. Abi šios programos sėkmingai integruotos į bendrąjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Vienoje ikimokyklinio 

ugdymo grupėse dirbame pagal Lietuvai adaptuotą socialinio-emocinio intelekto ugdymo programą  „Kimočiai“ .  

2. Vyko profesionalus ir kūrybiškas ugdomojo proceso organizavimas. 2019 m. lopšelyje-darželyje buvo vykdomi 5 respublikiniai projektai 

(„Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Pasakų iššūkis 2019“, „Sveikatiada“, „Pasveikinkim vieni kitus“, „Žaidimai moko“), 1 tarptautinis prevencinis 

projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“), įvairūs „Etwining“ projektai. 2019 m. sėkmingai įgyvendinta 11 lopšelio-darželio pedagogų parengtų 

projektų, organizuoti 3 netradiciniai edukaciniai užsiėmimai, lopšelio-darželio ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo 2 tarptautinėse parodose (tarptautinio 

meno konkursas „Mano pasakos dekoracijos“ ir tarptautinė edukacinių priemonių paroda „Įkvėpk-iškvėpk-kalbėk“).  

3. Vykdytas sistemingas ir tikslingas kvalifikacijos tobulinimas. 2019 m. kvalifikaciniuose renginiuose dalyvavo visi lopšelio-darželio pedagogai (100 

proc.). Dalyvauta 29 kvalifikaciniuose renginiuose, iš viso 846 val. 2019 m. kvalifikaciją tobulino ir aptarnaujančio personalo darbuotojai: 4 auklėtojų 

padėjėjos (50 proc.) dalyvavo „Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų padėjėjų švietimo tobulinimo programoje“. 2019 m. organizuotas praktinis edukacinis 

seminaras visiems lopšelio-darželio darbuotojams.  

4. 2019 m. vyko kūrybiškas vidinių erdvių pritaikymas ugdymo reikmėms. „Kiškučių“ grupės miegamajame įrengėme programai „Kimočiai“ 

pritaikytą ugdymo erdvę. Iš esmės atnaujinome „Voveriukų“ grupės interjerą (nupirkti naujo baldeliai, magnetinė lenta ir kitos priemonės). Kūrybiškai 

išnaudojome ir edukacinėms reikmėms pritaikėme laiptinių erdvės: vienoje laiptinėje sukūrėme erdvę, kurioje vaikai gali pristatyti savo kūrybinius 

darbus, kitą laiptinę pritaikėme „Giliukų“ grupės vaikų ir tėvelių poreikiams. Visos grupės aprūpintos ugdymui reikalingomis priemonėmis - 100 proc.   

5. Ženkliai pagerėjo  IKT panaudojimas ugdymo procese: įdiegtas elektroninis dienynas, 100 proc. lopšelio-darželio kabinetų ir grupių turi 

kompiuterius su interneto prieiga.  

6. Atnaujinta lopšelio-darželio aplinka: suremontuota salė (pakeista grindų danga, suremontuota galinė salės siena, nupirkti šviestuvai), pakeista vieno 

koridoriaus grindų danga, vienoje grupėje ir lego kambaryje sumontuotos žaliuzės, atliktas dalinis vienos laiptinės remontas. 
 

 



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai  2019  metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Stiprinti IKT 

plėtrą ugdymo 

procese diegiant 

elektroninio 

dienyno sistemą 

Įdiegta sistema 

palengvins pedagogų 

darbą, padės 

efektyviau ir greičiau 

atlikti jį atlikti, 

paspartins 

informacijos 

prieinamumą 

tėvams. 

Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. 

lopšelyje-darželyje įdiegtas 

elektroninio dienynas.  

Visoje įstaigoje įrengtas 

internetinis ryšys (100 proc.) 

Nuo 2019-09-01 Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ veikia elektroninis 

dienynas „Mūsų darželis“.  

2019 m. vasario 26 d. lopšelio-darželio pedagogams organizavau 

mokymus „Informacinės sistemos „Mūsų darželis“ mokymai“. 

2019 m. balandžio 5 d. pasirašiau sutartį su UAB „Kompiuterizuoti 

sprendimai“ dėl IT sistemos „Mūsų darželis“ administravimo paslaugos. 

(Paslaugų teikimo sutartis Nr. 341). 

Parengiau Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ „Elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatai“ (lopšelio-darželio direktoriaus 2019-05-05 įsakymas 

Nr. V-45). Darbuotojai su dokumentu supažindinti pasirašytinai. 

Nuo 2019-09-01 visoje įstaigoje įrengtas internetinis ryšys (100 proc.).  
 

1.2. Tobulinti 

profesinį 

bendradarbiavimą 

ir kvalifikacijos 

kėlimą. 

Pedagogai, įgiję ir 

patobulinę 

kompetencijas, 

pagerins ugdymo 

kokybę. 
 

Suorganizuotas bent vienas 

metodinis renginys (šventė) 

Alytaus miesto ikimokyklinio 

ugdymo mokytojams. 
 

Siekdama paskatinti muzikinį vaikų ugdymą inicijavau ir kartu su darbo 

grupe organizavome (2019-04-10) Alytaus miesto lopšelių-darželių ir 

mokyklų-darželių vaikų dainų festivalį „Skambėk, pavasarėli“  

(www.saulute-alytus.lt/naujienos ).   
 

Suorganizuota bent viena 

metodinė išvyka į kitos 

savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigą. 

Gerosios patirties sklaidai organizavau (2019-06-12) lopšelio-darželio 

pedagogų edukacinę išvyką į Panevėžio rajono ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas: Ramygalos lopšelį-darželį „Gandriukas“, Velžio lopšelį-darželį 

„Šypsenėlė“ ir Dembavos lopšelį-darželį „Smalsutis“. Edukacinės išvykos 

tikslas – susipažinti su Panevėžio rajono ikimokyklinio ugdymo mokyklų 

lauko edukacinėmis erdvėmis (www.saulute-alytus.lt/naujienos ). 
   

Suorganizuotas bent vienas 

neformalusis renginys lopšelio-

darželio darbuotojams. 

Reaguodama į bendruomenės poreikius inicijavau: 

praktinį edukacinį seminaras „Dzūkijos kulinarinio paveldo išsaugojimas 

ir sklaida“ (2019-11-09). Seminare dalyvavo 25 lopšelio-darželio 

darbuotojai. (www.saulute-alytus.lt/naujienos );    

lopšelio-darželio darbuotojų dviejų dienų kelionę (2019-06-29/30) po 

Aukštaitijos nacionalinį parką (www.saulute-alytus.lt/naujienos ).  

 

http://www.saulute-alytus.lt/naujienos
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  Ne mažiaus kaip 1 kartą per 

metus dalyvausime ir skleisime 

savo patirtį nacionaliniu 

lygmeniu. 

Organizavau ir kartu su keturiais lopšelio-darželio pedagogais 

dalyvavome respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje-

praktinėje konferencijoje „Būti komandos nariu“. Konferencija vyko 

2019-05-03 Jonavos lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (www.saulute-

alytus.lt/naujienos)  

2019 m. rugsėjo 26-27 d. dalyvavome tarptautiniame teoriniame-

praktiniame seminare „Kalbos sutrikimų prevencinė ir holistinė 

(visuminė) pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje“.  
 

1.3. Užtikrinti 

ugdymo turinio ir 

formos įvairovę, 

tenkinant įvairius 

vaikų poreikius. 

Lopšelyje-darželyje 

ugdymo 

organizavimas 

įvairesnėmis 

formomis ir būdais, 

turės teigiamos 

įtakos vaikų 

individualių poreikių 

tenkinimui. 

Organizuota ne mažiau kaip: 6 

projektai, 2 edukacinės 

programos, 3 veiklos už 

lopšelio-darželio ribų. 
 

Skatinau lopšelio-darželio pedagogų dalyvavimą projektuose. 2019 m. 

lopšelyje-darželyje vyko 5 respublikiniai projektai („Lietuvos mažųjų 

žaidynės“, „Pasakų iššūkis 2019“, „Sveikatiada“, „Pasveikinkim vieni 

kitus“, „Žaidimai moko“), 1 tarptautinis prevencinis projektas „Vaiko 

kelias į gražią kalbą“ ir 11 lopšelio-darželio pedagogų parengtų projektų. 
 

Inicijavau netradicinių edukacinių veiklų organizavimą užtikrinant jų 

finansavimą. 2019 m. organizuoti 3 edukaciniai užsiėmimai: „Magiški 

kiaušiniai“ „Paukščiai šalia mūsų“, „Žvakių liejimas“ . 
 

Tęsiant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais organizavome 

bendras veiklas Alytaus Dainavos progimnazijoje (2019-11-12) ir Alytaus 

Kunčino viešojoje bibliotekoje (2019-12-19). 
 

1.4. Sukurti 

naujas 

edukacines 

erdves 

Sudarytos sąlygos 

aktyviam ir 

kūrybiškam vaikų 

judėjimui. 

2019 m. II-III ketv. lauke 

įrengtos 2 aktyvaus judėjimo ir 

vaizduotės lavinimo aikštelės. 

Bendradarbiaujant su Lopšelio-darželio taryba  2019 m. rugsėjo mėn. 

organizavau 3 termoplastinių gaminių (speciali termoplastine medžiaga, 

kuri naudojama žaidimų, paveikslėlių išpildymui ant asfalto betono) 

įsigijimą: raketa, gėlė ir 10 pėdučių (MB „Montieva“ PVM sąskaita 

faktūra Nr. Mont 280). Gaminiai įsigyti panaudojus paramos lėšas – 

1009,14 Eur. Gaminiai ant asfalto dangos bus įrengti 2020 m. pavasarį 

(pagal pasirašytą garantinį raštą). 
  

  2019 m. IV ketv. atnaujintos dvi 

laiptinės užtikrinant jų edukacinį 

funkcionalumą. 

Bendradarbiaujant su trijų grupių tėveliais  atnaujinome ir edukacinėms 

reikmėms pritaikėme dvi laiptines. Vienoje laiptinėje įrengta virvelių 

siena „Pelėda ir voveraitė“, kurioje vaikai pristato savo kūrybinius darbus. 

Kitoje laiptinėje įrengta „Gėlių siena“, kuri pritaikyta „Giliukų“ grupės 

vaikų ir tėvelių informaciniams bei kūrybiniams poreikiams. „Giliukų“ 

grupės laiptinė atnaujinta grupės tėvelių pagalba.  
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2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Nepadidinus ryšių paslaugoms skirtų lėšų praplėstos 

ryšio paslaugos (kiekvienoje grupėje yra mobilusis ryšys) ir 

pagerintas telefono ryšio paslaugų teikimas. 

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo nuostatos. 

Užtikrintas lopšelio-darželio darbuotojų asmeninių duomenų saugumas (iki 2019-09-30 

pedagogai su tėvais bendravo asmeniniais telefonais).  

Tėveliams paprasčiau informuoti grupėje dirbančius pedagogus dėl vaiko neatvykimo, 

ligos ar kt. Lopšelį-darželį lankančių vaikų tėvai informaciją teikia grupės mobiliuoju 

telefonu arba kiekvienam pedagogui suteiktu tarnybiniu elektroniniu paštu. 

3.2. Bendradarbiavimas su lopšeliais-darželiais tobulinant 

ugdymo kokybę. 

Bendradarbiaujant su lopšeliais-darželiais „Pušynėlis“ ir „Du gaideliai“ parengtas 

projektas „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“, pateiktas 2019 m. Sporto rėmimo 

fondo projektų atrankos konkursui (paraiškos Nr. SRF-FAV-2019-01-0106), tačiau 

finansavimas nebuvo skirtas. Šis projektas pakartotinai pateiktas 2020 metų projektų 

konkursui (paraiškos Nr. SRF-FAV-2020-1-0058).  
 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

4.1.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

 

 



6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Švietimo įstaigų partnerystės ir bendradarbiavimo kompetencija.  

6.2. Vadovavimo žmonėms kompetencija (gebėjimas paskatinti ir deleguoti, motyvuoti ir įkvėpti).  
 

 

____________________                                       __________                                               _________________                          __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                                                (parašas)                                                                  (vardas ir pavardė)                                                 (data)                                     

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

 

 

 

____________________                                                      __________                                    _________________                      __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                                                                    (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)                                          (data)                         

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

 

 

 

______________________                                                         __________                              _________________                               __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                                                                     (parašas)                                               (vardas ir pavardė)                                                (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 


