ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PUŠYNĖLIS“
DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
I. BENDROS ŽINIOS
Įsteigimo data – 1964 m.
Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Įstaigos adresas – Margio g. 1, LT − 62153 Alytus
Darbuotojų skaičius – 32
Administracijos
darbuotojai

Direktorius
–
Direktoriaus
pavaduotojas
–
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui –
Vyr. buhalteris
–
Sveikatos priežiūros
specialistas
–

Ikimokyklinio
ugdymo
auklėtojai

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Spec.
pedagogai

Meninio
ugdymo
pedagogas

9

1

1

1

1

Kiti pedagogai

Aptarnaujantis
personalas

13

1

1
1
1

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal
amžių:
nuo 20 iki 30 metų amžiaus – 1,
nuo 30 iki 40 metų amžiaus – 2,
nuo 40 ir vyresni – 7,
pensinio amžiaus – nėra.
Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal lytį:
moterys – 10,
vyrai – nėra.
Įstaigos plotas – 1134,46 m²
Grupių skaičius su atskirais miegamaisiais
Lopšelio grupės – 2
Darželio grupės – 1
Priešmokyklinio ugdymo grupės – 1
2012 m. grupių komplektaciją, vaikų skaičius, spec. poreikių vaikai
Vaikų
skaičius
pagal
projektą

Lopšelio
grupių
skaičius

Vaikų
skaičius
lopšelio
grupėse

Iš viso
vaikų
lopšelio
grupėse

Darželio
grupių
skaičius

110

2

13, 15

28

3

Vaikų
skaičius
darželio
grupėse

19,18 ,20,

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

57

1 / 23+5

113

46

Vienam ikimokyklinio ugdymo programos vaikui, ugdomam lopšelyje-darželyje, tenkanti lėšų
suma – 5748 Lt.
Vienam priešmokyklinio ugdymo programos vaikui, ugdomam lopšelyje-darželyje, tenkanti
lėšų suma – 6016 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

113

72

23

18

Socialinė parama
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius:
2012-01-01 – 2012-05-31 – 6,
2012-09-01 – 2012-12-30 – 10.
Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims įsigyti,
skaičius – 9.
II. DUOMENYS APIE VADOVŲ IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ
Vadovų kvalifikacija
Vadovai

Direktorius

Pedagogo kvalifikacinė
kategorija

Vadybinė kategorija

Auklėtojo metodininko

Antroji vadovo
kvalifikacinė
kategorija

Vyresniojo
ikimokyklinio ugdymo
auklėtojo

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

Dalyvavimas
seminaruose ir
kursuose (val. skaičius)
38

Antroji vadovo
kvalifikacinė
kategorija

46

Pedagogų kvalifikacija
Iš viso
pedagogų

14

Ikimokyklinio
ugdymo
auklėtojo
kvalifikacinė
kategorija

Vyresniojo
ikimokyklinio
ugdymo
auklėtojo
kvalifikacinė
kategorija

Auklėtojo
metodininko
kvalifikacinė
kategorija

Spec.
pedagogai

Meninio
ugdymo
pedagogas

Neatestuoti
pedagogai

Pedagogų,
dalyvavusių
2012 m.
seminaruose,
skaičius

-

10

3

Vyresniojo
logopedo
kvalifikacinė
kategorija –1

-

1

14

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Asignavimai
2012 -iesiems
metams

Ekonominės klasifikacijos grupės

(tūkst. Lt)
Asignavimai
biudžetiniams
2013-iesiems
metams

1. Iš viso asignavimų:

928,0

934,6

išlaidoms

928,0

934,6

iš jų darbo užmokesčiui

518,9

549,9

-

-

2. Finansavimo šaltiniai:

928,0

934,6

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

614,3

647,4

2.2. Savivaldybės biudžeto lėšos
(specialioji tikslinė dotacija)
2.3. ES ir užsienio fondų lėšos

295,4

276,2

6,0

2,0

4,3

5,0

-

-

-

-

-

-

8,0

4,0

turtui įsigyti

2.4. Valstybės biudžeto lėšos
2.5. Aplinkos apsaugos specialioji
programa
2.6. Savivaldybės privatizavimo fondo
lėšos
2.7. Užimtumo fondo lėšos
2.8. Kiti šaltiniai

Informacija apie biudžetinės įstaigos išlaidas per 2012 metus
Išlaidų pavadinimas

Eil.
Nr.

Patvirtintas planas
su patikslinimais
(tūkst. Lt)
519,0

Gauti
asignavimai
(tūkst. Lt)
518,9

Kasinės išlaidos
(tūkst. Lt)

1.

Darbo užmokestis

2.

Socialinio draudimo įmokos

160,8

160,8

160,8

3.

Mityba

115,3

115,3

115,3

4.

Komunalinės paslaugos

77,7

77,7

77,7

5.

Kitos paslaugos

7,0

6,9

6,9

6.

Komandiruotės išlaidos

0

0

0

7.

Ryšių paslaugos

2,2

2,2

2,2

8.

Apranga ir patalynė

1,3

1,3

1,3

518,9

9.

Spaudiniai

3,2

3,2

3,2

10.

Kitos prekės

16,1

16,1

16,1

11.

Kvalifikacijos kėlimas

1,7

1,7

1,7

12.

Darbdavių soc. parama

1,8

1,7

1,7

13.

Medikamentai( darbuotojų
sveikatos tikrinimas)

0,4

0,4

0,4

906,5

906,2

906,2

Iš viso

Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo auklėtojui, dirbančiam lopšelyje-darželyje,
išmokamas darbo užmokestis, atskaičius mokesčius per mėnesį – 1377 Lt. Priešmokyklinio
ugdymo pedagogui, dirbančiam lopšelyje-darželyje, išmokamas darbo užmokestis, atskaičius
mokesčius išmokamas per mėnesį – 1642 Lt.
Informacija apie biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidas per 2012 metus
Gauta (tūkst. Lt)

Išlaidos (tūkst. Lt)

2% pajamų mokesčio parama

4,0

4,0

2.

Pieno programos parama

4,0

4,0

3.

Švietimo ir mokslo ministerija

-

-

4.

Švietimo aprūpinimo centras

-

-

8,0

8,0

Eil.
Nr.
1.

Lėšų šaltiniai

Iš viso

Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą
Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2012 metų veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į
strateginio plano tikslus, uždavinius ir numatytas jų įgyvendinimo priemones. Lopšelio-darželio
„Pušynėlis“ 2012-2014 metų strateginio plano tikslas – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo paslaugas, kurti šiuolaikiškas ir saugias ugdymo(si) sąlygas. Tikslui
pasiekti įgyvendinti uždaviniai ir priemonės:
01. Uždavinys. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę.
1.1. Sudaryti sąlygos pedagogams dalyvauti tikslinėse kvalifikacijos tobulinimo programose
ir užtikrinti įgytos patirties sklaidą.
2012 metais įstaigos vadovai ir pedagogai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
kursuose ir seminaruose (842 val.), 4 įstaigos darbuotojai įgijo ECDL Europos kompiuterio
vartojimo pažymėjimus. Gerosios darbo patirties sklaida vykdoma per Alytaus rajono Švietimo
ir pedagoginės psichologinės pagalbos centrą organizuojant kvalifikacijos tobulinimo seminarus:
„Pedagogų bendradarbiavimo su šeima kokybiškos sąveikos strategijos“, „Sveikatos stiprinimas
ir saugojimas ikimokykliniame amžiuje“, taip pat skleidžiant gerąją darbo patirtį kitų įstaigų
internetiniuose puslapiuose: (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Respublikinė
ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“).
1.2. Skatinti pedagogus siekti aukštesnių kvalifikacinių kategorijų.

2012 m. viena ikimokyklinio ugdymo auklėtoja įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
metodininko kvalifikacinę kategoriją.
2012 m. šis uždavinys sėkmingai įgyvendintas, užtikrinantis kokybišką ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimą. Atliktas įstaigos vidinis įsivertinimas. Įsivertinimo
rezultatai panaudoti įstaigos veiklos planavimo tobulinimui.
1.3. Įsigyti naujausios metodinės ir pedagoginės literatūros, žinias taikyti ugdomojo proceso
gerinimui.
2012 m. metodinės ir pedagoginės literatūros įsigijimui skirta – 3,2 tūkst. Lt.
02. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo(si) aplinką ir ugdymo priemones.
2.1. Atnaujinti grupėse pasenusius baldus naujais, šiuolaikiškais.
Priemonė dėl lėšų stygiaus nebuvo pilnai įgyvendinta. 1 grupėje dalinai atnaujinti baldai, 2
grupėse sumontuota radiatorių apsauga, kuri užtikrina vaikų saugumą, 2 grupėse pakeistos
lentynos prausyklose.
2.2. Įsigyti sportinio inventoriaus. (Įsigyta sportinio inventoriaus už 1132,90 Lt.)
2.3. Papildyti grupes naujomis, moderniomis ugdymo priemonėmis.
1. Įsigyta kompiuterinė įranga (multimedija).
2. Animacinė ugdymo priemonė vaikų darželiams „SaulyTUČIAI.
3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės papildytos naujomis, moderniomis
ugdymo priemonėmis: įsigyta stalo žaidimų pažinimo, socialinės ir meninės kompetencijų
ugdymui, plakatai komunikavimo, socialinei ir pažintinei kompetencijoms ugdyti, žaislų
kūrybiniams vaikų žaidimams. ( Už 1853,69 Lt).
03. Uždavinys. Vykdyti įstaigos lauko įrenginių atnaujinimą.
3.1. Pakeisti įstaigos teritorijos tvorą nauja, atitinkančia higienos normos reikalavimus.
Priemonei vykdyti nebuvo skirtas finansavimas.
3.2. Įsigyti 1 įrenginį lauko sporto aikštynui.
Įsigytas vienas įrenginys „Danielius“, lauko sporto aikštynui, sudarytos sąlygos vaikų
fiziniam aktyvumui ir sportinei veiklai. Atnaujintos (perdažytos) visos lauko priemonės.
Šalies ekonomika dar negali deramai užtikrinti švietimo poreikių finansavimo. Didžioji
įstaigos biudžeto dalis tenka personalo darbo užmokesčiui, apmokėjimui už komunalines
paslaugas, tuo tarpu materialinei bazei atnaujinti, renovuoti lėšų nepakanka. Įstaiga užtikrina
racionalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą, kad užtikrintų lopšelio-darželio
funkcionavimą.
IV. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ, VEIKLOS TOBULINIMAS
Socialiniai partneriai 2012 m.
Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ sėkmingai bendradarbiavo su šiais socialiniais partneriais:
Alytaus lopšeliais-darželiais, Alytaus Senamiesčio pradine mokykla, Alytaus kraštotyros
muziejumi, Anzelmo Matučio memorialiniu muziejumi, Alytaus lėlių teatru ,,Aitvaras“, Alytaus
rajono Švietimo pedagoginės psichologinės pagalbos centru, Alytaus miesto pedagogine
psichologine tarnyba, Alytaus muzikos mokykla, Prienų lopšeliu-darželiu ,,Saulutė“, Kauno
menų darželiu „Etiudas“, Kauno lopšeliu-darželiu „Mažylis“. Bendradarbiavimas su kitų įstaigų
pedagogais davė teigiamų rezultatų pedagogų profesinei ir pedagoginei plėtotei, darbo kokybės
gerinimui.
Įvairūs klausimai sprendžiami bendradarbiaujant su Alytaus
miesto savivaldybės
administracijos švietimo skyriumi, Vaiko teisių apsaugos ir socialinės parmos skyriais.
Lopšelio-darželio dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2012 m. (parašyta
programų, gautas finansavimas).
1. Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ dalyvauja pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo
įstaigose paramos programoje ,,Pienas vaikams“ (nuo 2005 m.), „Vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose“ programoje nuo 2012 m.

Įstaigos pedagogai ir ugdytinai, kaip partneriai, dalyvavo respublikiniuose projektuose:
1. Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės inicijuotame projekte
„Žaliasis kodas“, konkurse ikimokyklinio amžiaus vaikams „Žali žaidimai“. Pedagogės:
priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė Vaida Selevičienė ir vyresnioji
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda Jocienė ir jų grupių ugdytiniai, už dalyvavimą konkurse
buvo apdovanoti diplomais ir asmeninėmis dovanėlėmis. Projekto tikslas – ekologinis vaikų
ugdymas per grupinę kūrybinę raišką.
2. Lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie respublikinės ekologinės iniciatyvos „Eko
drąsa“. Šią iniciatyva įstaigoje koordinavo vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda
Jocienė. Įstaiga apdovanota VŠĮ „Drąsinkime ateitį“ padėkos raštu.
3. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ugdytiniai: Goda Dvareckaitė, vadovaujama vyresniosios
ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Redos Jocienės ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai,
vadovaujami Vaidos Selevičienės, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės, dalyvavo
projekte – Socialiai aktyvaus vaiko auginimas per dailę „Aš vaikas, kuriu pasaulį, kuriame noriu
gyventi“, vaikų piešinių parodoje „Ant ratų“ ir buvo apdovanoti padėkos raštais bei
asmeninėmis dovanomis.
4. Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir jų pedagogė Vaida
Selevičienė dalyvavo „RIMI Lietuva“, teisininkų asociacijos Apices iuris“ ir visuomenės
sveikatos biurų inicijuotame sveikos mitybos projekte „Supervaikai“. Dalyviai apdovanoti
padėkos raštais, priemonėmis sveikatos kompetencijai ugdyti, asmeninėmis dovanėlėmis.
5. Įstaigos bendruomenė įsijungė į tradicinį Kauno menų darželio „Etiudas“ projektąakciją „Laivelis mamai“, skirtą Motinos dienai. Už dalyvavimą lopšelio-darželio bendruomenė
buvo apdovanota padėkos raštu, už nuoširdumą ir kūrybinę iniciatyvą. Lopšelyje-darželyje
projektą-akciją koordinavo ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Loreta Žulienė.
6. Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ įsijungė į tradicinį Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“
projektą „Smėlio pasakojimai“, kurio idėja – sukurti ką nors įdomaus ir netradicinio iš smėlio.
Projektą koordinavo vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda Jocienė, į projektą
įsijungė visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų pedagogės.
Projekto
dalyvių
darbai
buvo
eksponuojami
internete
adresu:
http:www.smeliopaskojimai.visiems.lt. Dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir pakviesti
dalyvauti 2013 m. projekte.
7. Priešmokyklinio ugdymo grupės jaunieji šokėjai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės
– Vaida Selevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė ir Jurgita Danisevičienė,
vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ organizuotame konkurse –„Kaip mokam, taip šokam“.
Konkurso dalyvių šokis buvo pristatytas respublikinėje „Sveikatos želmenėliai“ konferencijoje.
Dalyviai ir pedagogės apdovanoti padėkos raštais.
Organizuotos išvykos, edukaciniai užsiėmimai, pasitarnavo vaikų žinių turtinimui,
kūrybinių gebėjimų ugdymui. Edukaciniai užsiėmimai: „Daug kalbų-daug darbų“, kartu su
partneriais Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos mokiniais (priešmokyklinio ugdymo
pedagogės – Vaida Selevičienė ir Loreta Žulienė; „... lyg sektų pasaką slaptingai“, partneris
Alytaus Kraštotyros muziejus (Vaida Selevičienė ir Loreta Žulienė, priešmokyklinio ugdymo
pedagogės); „Duonos kelias“, partneriai UAB Alytaus duona (Vaida Selevičienė ir Loreta
Žulienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės).
Nemažai teigiamų emocijų suteikė organizuoti tradiciniai renginiai: „Sveikas, darželi“
(vyresnioji meninio ugdymo pedagogė Lina Kaminskienė), projektas „Riedėk, obuoliuk“
(ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Loreta Žulienė), „Naujametinė pasaka“
(direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Gurevičienė, vyresnioji meninio ugdymo pedagogė
Lina Kaminskienė), „Lik sveikas, darželi“ (Vaida Selevičienė, Jurgita Danisevičienė,
priešmokyklinio ugdymo pedagogės). Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta sausio
13-ąjai paminėti (visa įstaigos bendruomenė).
Įstaigos veiklos tobulinimui įtakos turėjo savivaldos institucijų veiklos plėtojimas.
Lopšelio-darželio taryba aprobavo parengtus dokumentus, prižiūrėjo įstaigos finansinę-ūkinę
veiklą. Mokytojų taryba analizavo ir vertino priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus, vaikų
adaptacijos problemas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse bei buvusių ugdytinių

adaptaciją pirmoje klasėje, svarstė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimą,
ugdymo inovacijų diegimą. Metodinės tarybos pasitarimų metu aptariami ir vertinami
projektinės veiklos rezultatai, ugdymo proceso aprūpinimas ugdymo priemonėmis, inicijuota
pedagogų gerosios patirties sklaida. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisija teikė siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo. Vaiko gerovės komisija
koordinavo prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, analizavo vaikų ugdymosi sunkumų
priežastis, konsultavo pedagogus dėl pedagoginių, psichologinių problemų sprendimo būdų.
Vaiko gerovės komisijos nariai kvalifikaciją tobulino seminare „Probleminių situacijų valdymas
ikimokyklinėje įstaigoje“.
Glaudus savivaldos institucijų bendradarbiavimas padėjo įgyvendinti 2012 metų įstaigos
veiklos plano tikslus ir uždavinius.
V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 METŲ LAIMĖJIMAI
Siekiant užtikrinti, kad lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ būtų patrauklus miesto gyventojams,
įdomus ir geras pagalbininkas šeimoms, teikiantis kvalifikuotas ir kokybiškas paslaugas, 2012
m. ugdymo paslaugos buvo teikiamos 113 vaikų. Įstaigos projektinis pajėgumas –110 vietų,
normatyvinius reikalavimus įvykdėme 100 procentų. 2012 m. vaikų, įrašytų į eilę ir
pageidaujančių lankytį lopšelį-darželį „Pušynėlis“, poreikio pilnai netenkinome.
Lopšelyje-darželyje sėkmingai organizuojamas specialiosios pedagoginės pagalbos
teikimas. 2012 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje buvo 46 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, iš jų 9
turėjo sunkesnius kalbos raiškos sutrikimus. 7-iems priešmokyklinio ugdymo vaikams kalba
buvo ištaisyta pilnai, ikimokyklinukams toliau teikiama intensyvi pagalba.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės sėkmingai įgyvendino Bendrąją priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi programą, 21 priešmokyklinio ugdymo ugdytinio pasiekimai atitiko
priešmokyklinio ugdymo standartą bei
mokytojų ir tėvų lūkesčius. Lopšelio-darželio
„Pušynėlis“ ugdytiniai sėkmingai mokosi Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose.
Vaikų lankomumo vidurkis 2012 metais sudarė 69,85 procentus. Įstaigos vienas iš prioritetų
yra vaikų sveikatos saugojimas. Todėl didžiausias 2012 m. laimėjimas – esame pripažinti kaip
sveikatą stiprinančia mokykla (pažymėjimas, Nr. SM-128) ir tapome Respublikinės
ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariais. Manome, kad tai
svarbus lopšelio-darželio veiklos įvertinimas, kuriant vaikų sveikatai palankią ugdymo(si)
aplinką.
Atnaujinta įstaigos internetinė svetainė suteikia prieinamą informaciją visuomenei apie
lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ teikiamas paslaugas.
Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pagrindinė problema – reikalinga įstaigos renovacija.
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