ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURöLIS“
DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2014-02-28
Alytus
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, el. p. ldvyturelis@takas.lt.
Tel. Nr. (8 315) 72 920, (8 315) 72 921, (8 315) 21 909, interneto svetain÷ www.ldvyturelis.lt.
II. UGDYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
Mokyklos darbuotojai
Eil.
Nr.

Lopšelio-darželio darbuotojai

1.

Administracijos darbuotojai

2.
3.

2013-01-01
Darbuotojų
Etatų
skaičius
skaičius

5

5

17,64

17

17,64

21

18,25

16

15,75

46

42,89

38

38,39

5

5

Pedagoginiai darbuotojai

17

Aptarnaujantis personalas
Iš viso:

Eil.
Lopšelio-darželio darbuotojai
Nr.
1.
Pedagoginių darbuotojų skaičius
Iš jų :
pedagogų, dirbančių pagrindiniame darbe
pedagogų, dirbančių antraeil÷se pareigose
2.
Atestuotų pedagogų skaičius:
turinčių ikimokyklinio ugdymo aukl÷tojo
metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių muzikos mokytojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyr. ikimokyklinio ugdymo aukl÷tojo
kvalifikacinę kategoriją
turinčių ikimokyklinio ugdymo aukl÷tojo
kvalifikacinę kategoriją
3.
Neatestuotų mokytojų skaičius

2013-12-31
Darbuotojų
Etatų
skaičius
skaičius

2013-01-01

2013-12-31

17

17

17
17
2

17
17
2

-

1

13

12

2

2

-

-

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal amžių:
nuo 20 iki 30 metų amžiaus — x,

nuo 30 iki 40 metų amžiaus — 3,
nuo 40 ir 50 metų amžiaus — 7,
nuo 50 ir vyresni — 4,
pensinio amžiaus — 3.
Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal lytį:
moterys – 15,
vyrai – x.
Įstaigą lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus
Vaikų ir grupių skaičius (fiksuojant rugs÷jo 1 d. datą):
Grupių skaičius
Vaikų skaičius
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
10
10
167
164
Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2013 metais:
Grup÷s
Lopšelio

Laikotarpis

2013-01-01
2013-09-01

2 gr.
16
17

3gr.
12
16

Priešmokyklin÷

Darželio
4 gr.
16
17

1 gr.
20
15

5 gr.
16
17

6 gr.
19
16

7gr.
17
19

8 gr.
19
17

9 gr.
18
15

10 gr.
20
15

Viso

173
164

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius lopšelyje-darželyje
2013-01-01– 42 vaikai ir 2013-12-31–35 vaikai.
III. FINANSAI, MATERIALINöS BAZöS TURTINIMAS, ŪKINö VEIKLA
L÷šos, skirtos lopšeliui-darželiui 2013 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių vaikų
apskaičiavimo metodiką 399,2 tūkst. Lt.
Ugdymo
priemon÷ms
Skirta l÷šų
Panaudota
l÷šų

11,3
11,3

Metodinei
literatūrai
1,7
1,7

Kvalifikacijos
k÷limui
0,8
0,7

Vaikų
pažintinei
veiklai
2,0
2,0

Profesijos
Iš viso
pasirinkimo
konsultavimui
15,8
15,8

Savivaldyb÷s l÷šos, skirtos ugdymo aplinkai, 682,0 tūkst. litų.
Mokinio krepšelio l÷šos, skirtos lopšelio-darželio vieno vaiko išlaikymui, 2480 litų.
Iš viso skirta l÷šų mokyklai 1081,2 tūkst. litų.
Gautas 2013 metais papildomas (ne iš savivaldyb÷s biudžeto) finansavimas arba
kitokia parama iš kitų šaltinių tūkst. litų
Eil.Nr. Projekto, programos, konkurso arba
kitokios paramos (fondai, ministerijos,
ambasados ir t.t.) pavadinimas
1.
Europos Sąjungos paramos l÷šos

Finansin÷s
arba
kitokios
paramos
išraiška tūkst. litų
1,1

Kam ir kaip finansin÷
arba kitokia parama
buvo panaudota
Grupių indų

atnaujinimas
2.
3.

Įvairių fondų, ambasadų paramos l÷šos
Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie 3,9
ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“

4.

Programa „Vaisių vartojimo skatinimas
mokyklose“

5.

2 proc. gyventojų pajamų mokestis 3,7
paramai

6.

Švietimo ir mokslo ministerijos
finansuotos programos ir projektai
(nurodyti programą ir vykdyto projekto
pavadinimą) iš viso:

6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4
8.
8.1.

Kiti finansavimo šaltiniai iš viso
41,8
R÷mimo l÷šos
Biudžetinių įstaigų uždirbtos l÷šos
(patalpų, instrumentų nuoma ir t. t.)
Nuoma
Kitokia parama (nurodyti kokia)
41,8

Vaikų mitybos
paįvairinimas, virtuv÷s
inventoriaus
atnaujinimas,
kompiuteris
Vaikų mityba
praturtinama
lietuviškais obuoliais,
kriauš÷mis, morkomis
Aplinkos sąlygų
gerinimas: smulkus
remontas, teritorijos
apšvietimas

Vaikų priežiūra ir
ugdymas

Viešųjų įstaigų nuosavos l÷šos
Iš viso

50,5

Informacinių komunikacinių technologijų baz÷
Kompiuteriai:
kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius - 4;
nešiojamųjų kompiuterių skaičius – 1, skirtas pedagogams;
kompiuterių, įsigytų 2013 m. skaičius ir iš kur – 2, Mokinio krepšelio l÷šos ir Nacionalin÷s
mok÷jimo agentūros prie ŽŪM, programos ,,Pienas vaikams“.
IV. SOCIALINö PARAMA VAIKAMS
Vaikų, gavusių nemokamą maitinimą skaičius ir jų pokytis.
2013-01-01– 9 vaikai ir 2013-12-31– 4 vaikai.
V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,
VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE,
PARTNERYSTö
Lopšelio-darželio vadovai, jų išsilavinimas, vadybin÷ kategorija.
Direktor÷ Angel÷ Lukšien÷, aukštasis išsilavinimas, 2-oji vadovų kvalifikacin÷ kategorija.

Direktor÷s pavaduotoja ugdymui Roma Trakymien÷, aukštasis išsilavinimas, 2-oji vadovų
kvalifikacin÷ kategorija.
Lopšelio-darželio veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į strateginius įstaigos
tikslus, uždavinius ir numatytas įgyvendinimo priemones. Parengtas 2013-2015-ųjų metų strateginis
ir 2013-ųjų metų veiklos planai.
Strateginis tikslas - saugios ir modernios ugdymo kokyb÷s užtikrinimas. Šiam tikslui įgyvendinti
buvo numatyti du uždaviniai.
1 uždavinys - kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Siekiant užtikrinti visų vaikų kokybišką ugdymą, sukurta Vaiko gerov÷s komisija, kuri
atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą, organizuoja ir koordinuoja
ugdymo programų pritaikymą. Vaikams, turintiems kalbos ir kalb÷jimo sutrikimų, suteikta
logopedo pagalba.
Stiprinama įstaigos veiklos priežiūros, vertinimo ir įsivertinimo sistema, kuri padeda
iškelti įstaigos bendrosios būkl÷s gerinimo uždavinius ir strateginių siekių įgyvendinimo s÷kmę.
Lopšelio-darželio bendruomen÷s susitarimu atliktas veiklos kokyb÷s įsivertinimas.
Vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, atliktas platusis šešių
veiklos sričių įvertinimas. Giluminiam veiklos kokyb÷s įsivertinimui pasirikta veiklos sritis Parama ir pagalba vaikui, šeimai, veiklos rodikliai - vaiko poreikių tenkinimas ir vaiko pasiekimų
kokyb÷. Gauti rezultatai pad÷jo nustatyti planavimo, organizavimo ir vadovavimo efektyvumą,
darbo kokybę, vaikų pasiekimų lygį ir panaudoti veiklai tobulinti.
Pasidalinta gerąją darbo patirtimi su miesto ir rajono pedagogais organizuotame
seminare „Muzikinio ugdymo patirtis ikimokykliniame amžiuje“. Meninio ugdymo pedagogei
suteikta vyresniojo muzikos mokytojo metodininko kvalifikacin÷ kategorija. Sudarytos sąlygos
pedagogų kvalifikacijai tobulinimui – visi pedagogai dalyvavo seminaruose.
2 uždavinys - moderni, sveika ir saugi ugdymo (si) aplinka.
Modernizuojant ir atnaujinant ugdymo (si) aplinką, 2013 m. vienoje lopšelio grup÷je ir
rūbin÷je pakeista grindų danga, nupirkti nauji vaikiški baldeliai. Vienos darželio grup÷s vaikų
tualete suremontuotas kanalizacijos vamzdynas ir pakeisti unitazai.
Atnaujinti indai ir stalo įrankiai grup÷se ir virtuv÷je. Panaudotos paramos l÷šos, gautos
už dalyvavimą ES remiamoje programoje ‚Pienas vaikams“.
Įsigyta įvairių ugdymo priemonių, žaislų vaikų kūrybiniams, meniniams geb÷jimams
ugdyti, saviraiškos poreikiams tenkinti.
Socialiniai partneriai 2013 m.
Socialiniai partneriai, organizuojant renginius: Alytaus l÷lių teatras „Aitvaras“, VšĮ „Projektai
šeimai“, Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Kauno muzikinis ansamblis „Ainiai“, poet÷ Zita
Gaižauskait÷, Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“, 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.
Tarptautinis bendradarbiavimas 2013 m.
Bendradarbiaujame su Latvijos Respublikos Dobil÷s specialiąja ikimokykline įstaiga ,,Valodinia”.

VI. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2013 METŲ PASIEKIMAI, LAIMöJIMAI,
POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
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 38 aktyvius, savimi ir savo geb÷jimais
pasitikinčius ugdytinius, pasiekusius mokymuisi mokykloje reikalingą socialinę ir psichinę brandą.
Iš÷jusių vaikų gretas per metus papild÷ 67 naujai atvykę vaikai. Vidutinis vaikų lankomumas 2013
metais – 57%, vidutinis sergamumas - 13%.
Vykd÷me trumpalaikius projektus: „Noriu augti sveikas“, „Draugyst÷s takučiu“,
„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 sal÷je ir kieme, 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“, „Lino kelias”,
„Molio varpelis“, Kapitono Flinto „Flintastika”, „Klouno pasaka“, Sigut÷s Trimakait÷s koncertin÷
programa. Vaikai susipažino su senov÷s amatais ir papročiais, linksmai šoko, dainavo kartu su
profesionaliais aktoriais. Poet÷ Zita Gaižauskait÷ reng÷ poezijos valand÷les, knygelių pristatymus.
Apie vaikų kūrybiškumo ugdymą, renginių organizavimą savo turima gerąja patirtimi
pedagog÷s dalijosi „Alytaus naujienose“, „Švietimo naujienose“, interneto tinklapyje
www.alytausgidas.lt.
Meninio ugdymo pedagog÷ įgijo muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinę
kategoriją. Už stropų ir kūrybišką darbą Tarptautin÷s mokytojų dienos proga Alytaus miesto
savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyriaus pad÷kos raštais apdovanotos 4 vyresniosios
ikimokyklinio ugdymo aukl÷tojos, Alytaus miesto savivaldyb÷s mero Pad÷kos raštu – 1
priešmokyklinio ugdymo pedagog÷.
Teik÷me kvalifikuotas logopedo, sveikatos priežiūros specialisto paslaugas.
Steb÷jome, konsultavome šeimą, esančią socialin÷s rizikos sąrašuose.
Dalyvavome respublikiniuose projektuose: „Savait÷ be patyčių“, Lietuvos žydų
genocido aukų atminimo dienos pamin÷jime „Atminimo kelias“; pilietin÷se iniciatyvose „Atmintis
gyva, nes liudija“, Laisv÷s gyn÷jų dienai, Sausio 13-ąjai atminti, „Tolerancijos g÷l÷“;
aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“, socialiniame projekte „Apkabinkime Žemę kartu“.
Didžiausi laim÷jimai pasiekti dalyvaujant socialiniame projekte „Kamštelių vajus“, kai iš
plastikinių kamštelių sukurtas paveikslas laim÷jo I-ąją vietą. Sulauk÷me daug įvairių prizų vaikams,
o aukl÷tojos laukia kelion÷ į Briuselį.
Puosel÷jame tradicijas kasmet švenčiame 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 2010-2013 m. dalyvavo 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.
Direktor÷

Angel÷ Lukšien÷

