ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURöLIS“
DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBöS TARYBAI

I. BENDROS ŽINIOS
Įsteigimo data – 1974-01-04
Alytaus lopšelis-darželis „Vytur÷lis“ – savivaldyb÷s biudžetin÷ ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Įstaigos adresas – Miklus÷nų g.38A, LT-62332 Alytus
Darbuotojų skaičius – 42
Administracijos
darbuotojai

Ikimokyklinio
ugdymo
aukl÷tojai

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Spec.
pedagogai

Meninio
ugdymo
pedagogas

Direktorius – 1
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui – 1
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui –
1
Vyr. buhalteris – 1
Sveikatos priežiūros
specialistas – 1

12

3

1

1

Kiti pedagogai

Aptarnaujantis
personalas

21

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal amžių:
nuo 20 iki 30 metų amžiaus – 0,
nuo 30 iki 40 metų amžiaus – 2,
nuo 40 ir vyresni – 9,
pensinio amžiaus – 4.
Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal lytį:
moterys – 15,
vyrai – 0.
Įstaigos plotas – 2463,68 m²
Grupių skaičius su atskirais miegamaisiais
Lopšelio grup÷s – 3
Darželio grup÷s – 2

2012 m. grupių komplektacija, vaikų skaičius, spec. poreikių vaikai

Vaikų
skaičius
pagal
projektą

Lopšelio
grupių
skaičius

220

3

Vaikų
skaičius
lopšelio
grup÷se

Iš viso
vaikų
lopšelio
grup÷se

Darželio
grupių
skaičius

15, 12, 42
15

5

Vaikų
skaičius
darželio
grup÷se

20, 16,
19, 15,
20

Iš viso
vaikų
darželio
grup÷se

90

Priešmokyklinių
ugdymo grupių
skaičius ir
vaikų skaičius

2, 37

Bendras
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
skaičius

Iš jų spec.
poreikių
vaikų
skaičius

169

42

Vienam ikimokyklinio ugdymo programos vaikui, ugdomam lopšelyje-darželyje, tenkanti l÷šų
suma – 7282 Lt.
Vienam priešmokyklinio ugdymo programos mokiniui, ugdomam lopšelyje-darželyje, tenkanti l÷šų
suma – 7882 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

169

114

24

31

Socialin÷ parama
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius:
2012-01-01–2012-05-31 –9,
2012-09-01–2012-12-30 – 8.

II. DUOMENYS APIE VADOVŲ IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ
Vadovų kvalifikacija
Vadovai

Pedagogo kvalifikacin÷
kategorija

Direktorius

Vyresniojo ikimokyklinio
ugdymo aukl÷tojo

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

Vyresniojo ikimokyklinio
ugdymo aukl÷tojo

Vadybin÷ kategorija

2-oji vadovų
kvalifikacin÷
kategorija
2-oji vadovų
kvalifikacin÷
kategorija

Dalyvavimas
seminaruose ir
kursuose (val. skaičius)
35

41

Pedagogų kvalifikacija
Iš viso
pedagogų

Ikimokyklinio
ugdymo
aukl÷tojo
kvalifikacin÷
kategorija

Vyresniojo
ikimokyklinio
ugdymo
aukl÷tojo
kvalifikacin÷
kategorija

Aukl÷tojo
metodininko
kvalifikacin÷
kategorija

Spec.
pedagogai

Meninio
ugdymo
pedagogas

Neatestuoti
pedagogai

Pedagogų,
dalyvavusių
2012 m.
seminaruose,
skaičius

19

1

12

2

1

1

-

Vyresnysis
logopedas

Vyresnysis
muzikos
mokytojas

17

III. FINANSAI, MATERIALINöS BAZöS TURTINIMAS, ŪKINö VEIKLA
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Asignavimai
2012iesiems
metams

(tūkst. litų)
Asignavimai
biudžetiniams
2013-iesiems
metams

1. Iš viso asignavimų:

1312,2

1168,5

išlaidoms

331,8

479,6

iš jų darbo užmokesčiui

980,4

688,9

2.1. Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

825,6

723,9

2.2. Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
(specialioji tikslin÷ dotacija)

405,1

397,1

4,8

6,4

76,7

41,1

Ekonomin÷s klasifikacijos grup÷s

turtui įsigyti

2. Finansavimo šaltiniai:

2.3. ES ir užsienio fondų l÷šos
2.4. Valstyb÷s biudžeto l÷šos
2.5. Aplinkos apsaugos specialioji
programa
2.6. Savivaldyb÷s privatizavimo fondo
l÷šos
2.7. Užimtumo fondo l÷šos
2.8. Kiti šaltiniai

Informacija apie biudžetin÷s įstaigos išlaidas per 2012 metus
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

Patvirtintas planas
su patikslinimais
(tūkst.Lt)
751,7

Gauti
asignavimai
(tūkst.Lt)
751,2

Kasin÷s išlaidos
(tūkst.Lt)

1

Darbo užmokestis

2

Socialinio draudimo įmokos

229,3

229,2

229,2

3

Mityba

124,1

118,0

118,0

751,2

4

Medikamentai

0,7

0,7

0,7

5

Kom. paslaugos

95,1

95,1

95,1

6

Ryšių paslaugos

3,7

3,7

3,7

7

Spaudiniai

3,2

3,2

3,2

8

Kitos prek÷s

20,9

20,9

20,9

9

Kvalifikacijos k÷limas

1,4

1,4

1,4

1230,1

1223,4

1223,4

Iš viso

Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo aukl÷tojui ir priešmokyklinio ugdymo pedagogui,
dirbančiam lopšelyje-darželyje, išmokamas darbo užmokestis, atskaičiavus mokesčius išmokamas
per m÷nesį: aukl÷tojui – 1423 Lt.
Informacija apie biudžetin÷s įstaigos gautų tikslinių l÷šų išlaidas per 2012 metus
Eil.
Nr.
1

L÷šų šaltiniai

Gauta (tūkst.Lt)

Išlaidos (tūkst.Lt)

2% pajamų mokesčio parama

2,8

2,8

2

Pieno programos parama

8,0

3,8

3

Švietimo ir mokslo ministerija

4

Švietimo aprūpinimo centras

5

Kitos biudžetin÷s įstaigos
10,8

6,6

Iš viso

Informacija apie materialin÷s baz÷s turtinimą, ūkinę veiklą.
Iš mokinio krepšelio l÷šų visos lopšelio-darželio grup÷s praturtintos naujais žaislais ir
ugdymo priemon÷mis; metodine, pedagogine, grožine ir vaikų literatūra. Ikimokyklinio ugdymo
grup÷ms, kuriose taikomas Reggio Emilia ugdymo metodas, nupirkti Šviesos stalai, sm÷lio
antstalis. Dviejose grup÷se pakeisti vaikiški baldeliai ir lentynos ugdymo priemon÷ms sud÷ti.
Nupirktas nešiojamasis kompiuteris. Lopšelio-darželio teritorijoje pasodinta dekoratyvinių medelių
ir krūmų.
T÷vų, r÷m÷jų GPM 2%, programos „Pienas vaikams“ paramos l÷šomis atnaujintas minkštas
inventorius - iš dalies pakeistos antklod÷s ir pagalv÷s, vaikų patalyn÷, grup÷s aprūpintos valymo ir
kitomis higienos priemon÷mis. Atnaujinti indai vaikų maitinimui grup÷se, indai ir stalai maisto
ruošimui virtuv÷je.
IV. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTö, VEIKLOS TOBULINIMAS
Dalyvavimas programose:
Įgyvendinama tarptautin÷ vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“;
S÷kmingai taikomas Reggio Emilia ikimokyklinio ugdymo metodas;

Nuo 2012 m. dalyvaujame programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“. Europos
Sąjungos ir nacionalinio biudžeto l÷šomis remiama programa suteik÷ galimybę vaikams kasdien
papildomai gauti vaisių ir daržovių;
Nuo 2005 m. dalyvaujame Žem÷s ūkio ministerijos įgyvendinamoje paramos programoje „Pienas
vaikams“. Europos žem÷s ūkio orientavimo ir garantijų fondo bei Lietuvos Kaimo r÷mimo
programų l÷šomis remiama programa skatino pieno ir jo produktų vartojimą, o l÷šos, gautos už
sunaudotus produktus skirtos vaikų mitybai pagerinti ir kitoms įstaigos reikm÷ms.
Partneryst÷:
Socialiniai partneriai, organizuojant renginius: Alytaus l÷lių teatras „Aitvaras“, VšĮ
„Projektai šeimai“, Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Kauno muzikinis ansamblis „Ainiai“, poet÷
Zita Gaižauskait÷, Alytaus miesto lopšeliai-darželiai.
Socialiniai partneriai, įsigyjant ugdymo priemones: Alytaus knygynas „Remedija“,
UAB „Gudragalvis“, UAB „Lukošiukas“, UAB „VIPsupply“, UAB „Janida“, UAB „Šviesa“, UAB
„Lumus“, UAB „Eltega“, UAB „PCD Group“.
Socialiniai partneriai, tobulinant kvalifikaciją: Alytaus rajono švietimo ir pedagogin÷s
psichologin÷s pagalbos centras, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Ugdymo inovacijų centras,
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, VšĮ „Vaiko labui“.
Taip pat bendradarbiaujame su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba,
Alytaus Šaltinių pagrindin÷ mokykla, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Alytaus J. Kunčino
viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriumi, Alytaus miesto savivaldyb÷s administracijos
Socialin÷s paramos skyriumi, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriais,
Alytaus visuomen÷s sveikatos centru.
Veiklos tobulinimas:
Visi įstaigos vadovai ir pedagogai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos k÷limo kursuose ir
seminaruose. Bendruomen÷s nariai dalyvavo ES projektų „Švietimo įstaigų administracinio
personalo kvalifikacijos, žinių ir geb÷jimų didinimas“ ir „Alytaus regiono gyventojų kompiuterinio
raštingumo įgūdžių ugdymas“ mokymuose, kuriuose įgijo Kompiuterinio raštingumo pagal ECDL
Start pažym÷jimus. Įgytos žinios ir geb÷jimai buvo taikomi lopšelio-darželio veiklai tobulinti.

V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 METŲ LAIMöJIMAI
Ugdomoji veikla organizuojama pagal Alytaus lopšelio-darželio „Vytur÷lis“
ikimokyklinio ugdymo programą, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.
Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, interesus bei galimybes, lanksčiai taikant
ugdymo programą, išugd÷me ir išleidome į mokyklą 27 aktyvius, savimi ir savo geb÷jimais
pasitikinčius ugdytinius, pasiekusius mokymuisi mokykloje reikalingą socialinę ir psichinę brandą.
Iš÷jusių vaikų gretas per metus papild÷ 49 naujai atvykę vaikai. Vidutinis vaikų lankomumas 2012
metais – 65%, vidutinis sergamumas - 20%.
Vykd÷me trumpalaikius projektus: „Mano t÷višk÷l÷“, „Mažais žingsneliais link gražių
žodelių“, „Spalvotu rudens takeliu“, kurie skatino šeimų dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese.
Siekiant užtikrinti ugdymo kokybę ir įvairumą, lopšelio-darželio bendruomen÷ organizavo šventes
ir šventinius rytmečius, kūrybinių darbelių parodas, Adventinę vakaronę, sportines pramogas.
Kūrybinių darbelių parodos keletą kartų organizuotos Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos
Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Organizavome pažintines – edukacines programas: „Mano kepaliukas“, „Molio
varpelis“. Vaikai susipažino su senov÷s amatais ir papročiais. Poet÷ Zita Gaižauskait÷ reng÷
poezijos valand÷les, knygelių pristatymus.
Apie vaikų kūrybiškumo ugdymą, renginių organizavimą savo turima gerąja patirtimi
pedagog÷s dalijosi „Alytaus naujienose“, interneto tinklapyje www.alytausgidas.lt.

Priešmokyklinio ugdymo pedagog÷ įgijo ikimokyklinio ugdymo aukl÷tojo
metodininko kvalifikacinę kategoriją. Už stropų ir kūrybišką darbą Alytaus miesto savivaldyb÷s
administracijos Švietimo skyriaus pad÷kos raštais apdovanotos 4 vyresniosios ikimokyklinio
ugdymo aukl÷tojos.
Teik÷me kvalifikuotas logopedo, sveikatos priežiūros specialisto paslaugas.
Steb÷jome, konsultavome šeimą, esančią socialin÷s rizikos sąrašuose.
Dalyvavome respublikiniuose projektuose: „Mes rūšiuojam“, „Savait÷ be patyčių“,
„Supervaikai“, pilietin÷je iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Laisv÷s gyn÷jų dienai, Sausio
13-ąjai atminti.
Puosel÷jame tradicijas kasmet švęsti Vyturio – darželio vardadienio dieną, Derliaus
dieną. Teatro dienai vaikai ir suaugusieji vaidina pasakas, Tarptautinei vaikų gynimo dienai
organizuojama sporto švent÷. Vyksta susitikimai su Kal÷dų Seneliu, atsisveikinimo su darželiu
švent÷s. Švenčiamos tautin÷s švent÷s, atmintinos dienos.
Atnaujintas įstaigos interneto tinklalapis suteikia prieinamą informaciją visuomenei
apie lopšelyje-darželyje teikiamas paslaugas, jų įvairovę.
Įstaiga kaip partneris dalyvauja Lietuvos ritualinių paslaugų asociacijos projekte
„Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Lietuvos ritualinių paslaugų asociacijos vienijamose
įmon÷se“ (projekto kodas Nr. VP1-1.1-SADM-04-K-01-034), kuris 10-ies vaikučių grupei skyr÷
Europos Sąjungos l÷šas: kompensavo išlaidas už maitinimą, mok÷jo atlyginimus aukl÷tojoms ir jų
pad÷j÷jai, nupirko žaislų ir kanceliarinių prekių.

Lopšelio-darželio direktor÷

Angel÷ Lukšien÷

