
 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

DIREKTORIAUS 2013 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 

 

2014-03-05 

Alytus 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Lopšelio-darželio įsteigimo metai – 1971. 

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ – biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Adresas – A. Juozapavičiaus g. 44, 62256 Alytus, tel. (8 315) 76 520. 

El. paštas – ldnykstukas@takas.lt 

Interneto svetainė – http: //www.nykstukas-alytus.lt/. 

Mokymo kalba – lietuvių kalba. 

Mokymo forma – dieninė. 

 

II. UGDYMO(SI) APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

Eil. 

Nr. Darbuotojai 

2013-01-01 2013-12-31 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai  4 4 4 4 

2. Pedagoginiai darbuotojai  18 16,5 17 15,75 

3.  Aptarnaujantis personalas  21 18,25 17 14,75 

 Iš viso 43 38,75 38 34,5 

 

 2013 metais sumažinti 4,25 etatai.  

 

Eil.  

Nr. 

 

Pedagogai 

 

 2013-01-01 2013-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 18 17 

 Iš jų :   

 pedagogų, dirbančių pagrindiniame darbe  18 17 

 pedagogų, dirbančių antraeilėse pareigose – – 

2. Atestuotų pedagogų skaičius:  18 17 

 turinčių auklėtojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – – 

 turinčių auklėtojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

– – 

 turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo  kvalifikacinę kategoriją 

15 15 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

3 2 

3.  Neatestuotų pedagogų skaičius – – 

 

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 50 metų amžiaus – 7, 

nuo 50 ir vyresni – 6, 

pensinio amžiaus – 0. 
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Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal lytį:  

moterys – 15, 

vyrai – 0. 

 

Įstaigą lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

 

Vaikų ir grupių skaičius (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą): 

 

 

Grupių skaičius 

 

Vaikų skaičius 

2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m.  2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m. 

9 9 157 161 

  

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2013 metais: 

 

Laikotarpis 

Grupės  

Iš viso Lopšelio Darželio  Priešmokyklinė 

1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9 gr. 

2013-01-01 15 15 20 19 18 20 19 16  15 157 

2013-09-01 15 15 20 21 20 20 20 16 14  161 

 

Įstaigoje veikia 1 pailgintos darbo dienos grupė, lanko 15 vaikų.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius įstaigoje: 

2013-01-01 –  44 ir  2013-12-31 – 42. 

Vaikų skaičius 2012–2013 m. m. pabaigoje – 157. 

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

              Lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui 2013 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių 

mokinių apskaičiavimo metodiką tūkst. litų. 

 

 Ugdymo 

priemonėms 

Spaudiniams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Vaikų 

pažintinei 

veiklai 

Profesijos 

pasirinkimo 

konsultavimu

i 

Iš viso 

Skirta lėšų 

 

7,0 2,8 1,3 3,8 – 14,9 

Panaudota 

lėšų 

10,3 1,0 1,3 2,3 — 14,9 

 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai – 739,7 tūkst. litų. 

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos įstaigai vieno vaiko išlaikymui – 2371,4 Lt. 

Iš viso skirta lėšų įstaigai – 1128,1 tūkst. litų. 

 

Gautas 2013 metais papildomas (ne iš savivaldybės 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  

Finansinės arba 

kitokios 

paramos išraiška  

tūkst. litų  

Kam ir kaip finansinė arba 

kitokia parama buvo 

panaudota  

1.  Europos Sąjungos paramos lėšos    

2.  Įvairių fondų, ambasadų paramos lėšos   

3.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 5,8 Vaikų maitinimo 



ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ gerinimui ir maitinimo(si) 

proceso organizavimo 

užtikrinimui.  

4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

  

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

3,4 Vaikų sveikatos gerinimui, 

sanitarinių-higieninių 

normų laikymuisi  bei 

inventoriaus įsigijimui. 

6. Švietimo ir mokslo ministerijos 

finansuotos programos ir projektai 

(nurodyti programą ir vykdyto projekto 

pavadinimą) iš viso: 

  

6.1.     

7. Kiti finansavimo šaltiniai iš viso    

7.1. Rėmimo lėšos   

7.2. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos 

(patalpų, instrumentų nuoma ir t. t.) 

  

7.3. Nuoma    

7.4 Kitokia parama (nurodyti kokia)    

8. Viešųjų įstaigų nuosavos lėšos    

8.1.    

                                Iš viso  9,2  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

 

Metodiniame pedagogų kabinete naudojasi IKT priemonėmis – 72 vaikai. 

Kompiuteriai: 

kompiuterių, esančių metodiniame pedagogų kabinete  – 2; 

kompiuterių, esančių logopedo kabinete – 1; 

kompiuterių, esančių sveikatos priežiūros specialisto kabinete – 1;  

kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 4; 

nešiojamųjų kompiuterių, esančių metodiniame kabinete skaičius – 1;  

kompiuterių, įsigytų 2013 m. – 3, iš Europos Sąjungos SF lėšų; 

2013 m. įsigyta kompiuterinės  technikos: daugiafunkcinis įrenginys, interaktyvi lenta, 

multimedijos projektorius, skaitmeninė vaizdo kamera, televizorius, DVD grotuvas. 

 

IV. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS  

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, gavusių nemokamus pietus: 

2013-01-01 ir 2013-05-31 – 15, 

2013-09-01 ir 2013-12-31 – 8. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, aprūpintų ugdymo reikmėmis per 2013 m. – 21. 

 

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,  

VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 

 

Vadovai Išsilavinimas Pedagogo kvalifikacinė kategorija Vadybinė kategorija 

Direktorius 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aukštasis 

 

Aukštasis 

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo 

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė kategorija 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė kategorija 

 



Įgyvendinant strategino plano tikslus siekiama kokybiško ugdymo, kuriama fiziškai ir 

psichologiškai saugi vaikų ugdymo(si) aplinka, diegiamos IKT priemonės, tobulinama pedagogų 

profesinė kompetencija ir taikomi modernūs vadybos darbo būdai. Sudarytos sąlygos pedagogams 

dalyvauti mokymuose, seminaruose  naujų kompetencijų įgijimui. Naudojama kompiuterinė įranga 

ir taikomos IKT priemonės ugdymo proceso organizavimui. Teikiama informacija apie įstaigos 

veiklą interneto svetainėje. Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais) kuriame šiuolaikišką, modernią 

ugdymo(si) aplinką vaikų žaidimams ir poilsiui.  

Sukurta įstaigos veiklos priežiūros sistema užtikrina vaikų ugdymo kokybės gerinimą,  

sveikatos stiprinimą, sveikos ir saugios aplinkos kūrimą. Parengtas veiklos priežiūros ir vertinimo 

planas. Teikiamos paslaugos, gerosios patirties sklaida, atvira metodinė veikla, atvirų durų dienos, 

tėvų (globėjų) švietimas ir informavimas padeda geriau vykdyti vidaus vertinimą ir įsivertinimą.  

Siekiame, kad vaikams būtų užtikrinama visavertė mityba ir sudarytos geros 

maitinimo(si) ir sveikatos ugdymo sąlygos. Dalyvaujame programose: pieno produktų vartojimo 

vaikų ugdymo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose“, finansuojamos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.  

Sėkmingai įgyvendinome Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio 

ugdymo programą, taikėme trijose grupėse „Geros pradžios“ ugdymo metodiką, Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos 

įgūdžių ugdymo programą, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą. Vienos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pedagogai dalyvavo 

tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. 18 pedagogų priimti į  

respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“, buvome pakviesti 

ir dalyvavome ataskaitinėje konferencijoje „Diagnozė – sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“. 

Lopšelyje-darželyje įgyvendinama sveikatos ugdymo ir stiprinimo programa „Aukime sveiki“. 

Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais) skiriamas didelis dėmesys vaikų sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimui, žadinamas vaikų ir šeimų fizinis aktyvumas, poreikis judėti ir sportuoti. 

Užtikrinamas vaikų socialinis ir psichologinis saugumas, teikiamos kokybiškos paslaugos ir 

socialinė pagalba vaikams.  

 

Socialiniai  partneriai 2013 m. 

 

         Lopšelis-darželis sėkmingai bendradarbiauja su respublikine ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“, Ugdymo inovacijų centru, Kauno vaikystės 

pedagogikos centru ir Kauno lopšeliu-darželiu „Aušrinė“, VšĮ „Vaiko labui“, Alytaus kolegija, 

Alytaus miesto pedagogine psichologine  tarnyba, Alytaus rajono  švietimo ir  pedagoginės 

psichologinės pagalbos centru, Alytaus visuomenės sveikatos centru, Alytaus vaikų globos namais, 

Alytaus Piliakalnio pagrindine mokykla, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Pirmojo 

Alytaus filialu, Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba, Alytaus lopšeliais-darželiais „Linelis“, 

„Girinukas“, „Obelėlė“, „Saulutė“, „Putinėlis“, „Vyturėlis“, „Pasaka“ ir Lazdijų rajono Veisiejų 

lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“. 

              

          Tarptautinis bendradarbiavimas 2013 m. 

 

Bendradarbiavome su Jungtinės Karalystės lietuvišku vaikų darželiu „Moksliukas“. 

Stiprinome ryšių išsaugojimą su lietuviais, gyvenančiais užsienyje, dalijomės pedagogine darbo 

patirtimi bendradarbiaudami virtualioje erdvėje, tobulinome anglų kalbos įgūdžius. 

     

VI. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2013 METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  

POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

 Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ baigtas įgyvendinti vidaus patalpų ir įrangos 

atnaujinimo projektas (pirmajame korpuse). Renovuotos 5 grupės: 4 ikimokyklinio ugdymo ir 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė. Įrengtos erdvios sporto ir  muzikos salės, atnaujintas lego ir 

kūrybinių žaidimų kambarys, logopedo kabinetas.  Lopšelyje-darželyje pakeisti vaikiški baldai 

atitinka higieninius reikalavimus, suteikia jaukumo, tenkina vaikų poreikius ir  tėvų (globėjų) 

lūkesčius.  



          Atnaujinta ugdomoji aplinka, įsigyti vaikiški indai, įrankiai, patalynė ir žaliuzės gerina 

sąlygas vaikų sveikatai, poilsiui, maitinimui.  Sukurta moderni ir saugi ugdymo(si) aplinka, nupirkti 

funkcionalūs žaislai, inventorius ir ugdymo priemonės, kurios tenkina  vaikų poreikius, gerina vaikų 

savijautą,  formuoja saugumo įgūdžius, gerina darbo sąlygas bendruomenei. 

                      Įrengtas erdvus metodinis pedagogų kabinetas su daugiafunkciniais IKT įrengimais. 

Suteikiama galimybė bendruomenei profesionaliai tobulėti, vaikai mokomi naudotis IKT 

priemonėmis, ugdomas jų mąstymas, dėmesys, vaizduotė. 

            Pedagogai ir vadovai dalyvavo seminaruose, kursuose, mokymuose ir įgytas žinias 

taikė vaikų ugdymo proceso organizavimui, ugdymo kokybės gerinimui. Glaudžiai 

bendradarbiaujant su Alytaus kolegija dalyvavome renginiuose, seminaruose ir mokymuose. 

Įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra 2012–2015 metais“ 

mokymuose dalyvavo 7 pedagogai ir 1 vadovas, dalyvavome projekte „Pagalbos mokiniui 

efektyvumo ir kokybės plėtra“. Tobulinome kompiuterinio raštingumo įgūdžius,  taikėme IKT 

priemonių naujoves vaikų ugdymo organizavimui, kvietėme tėvus (globėjus). Nenutrūkstamas 

kvalifikacijos tobulinimas padeda siekti IKT pokyčių ir teigiamų rezultatų visai bendruomenei. 

Teikėme paslaugas ir paramą socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų 

vaikams. Logopedas pagalbą teikė 44 vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.  31 

priešmokyklinukas sėkmingai parengtas mokymuisi mokykloje.  

          Už gražiausiai tvarkomą aplinką gavome Alytaus miesto savivaldybės mero padėką. 

Vaikai ir pedagogai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, tarptautiniame teatrų 

festivalyje „Džiaugsmo ašara 2013“,  akcijoje „Tolerancijos gėlės“, įstaiga gavo padėkas. 

Dalyvavome aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“, formuojami vaikų įgūdžiai rūšiuoti atliekas. 

           Tarptautinės mokytojo dienos proga už stropų ir kūrybišką darbą dvi pedagogės 

apdovanotos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais už 

kūrybišką darbą ir gerosios patirties skleidimą. Vienai ikimokyklinio ugdymo auklėtojai suteikta 

vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos  kvalifikacinė kategorija. Vykdėme projektą su 

Alytaus Piliakalnio pagrindine mokykla „Kelias į mokyklą“. Organizavome pažintines ekskursijas, 

pramogas, kūrybinių darbelių parodas su priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniais ir pedagogais.  

Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba pakvietė  gaminti žaislus ir puošti aikštėje kalėdinę eglutę, 

dalyvavome su vaikais renginyje. 

        Organizavome parodą  Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus 

filiale: „Vaikų rankutėse suaugusiųjų sukurtos lėlės ir gėlės“, dalyvavome edukacinėje programoje 

„Kūrybinė senjorų veikla“. Bendruomenė kūrė ir puoselėjo savitas įstaigos tradicijas, dalyvavo 

renginiuose, parodose, projektuose, edukacinėse programose. Išleistas lopšelio-darželio laikraštis 

„Nykštukas“ Nr. 10. Interneto svetainėje http://www.nykstukas-alytus.lt/ skelbėme viešą ir išsamią 

informaciją  apie įstaigos veiklą. Bendradarbiavimas su M. Chilman IĮ „Tavo biuras“ padeda 

sėkmingiau teikti informaciją interneto svetainėje. 

 Paskelbtais Tarmių metais  organizavome seminarą „Gyvosios dzūkų tarmės ir 

tradicijų puoselėjimas lopšelyje-darželyje“, rengėme parodą „Iš senolių kraičio skrynios“ Alytaus 

miesto ir rajono pedagogams, vyko advento vakaronė su tėvais (globėjais) „Pavakarokime dzūkų 

kaimo gryčioje“. Rengėme  pažintines–edukacines programas:  „Mano kepaliukas“,  

„Pasibičiuliaukime“ (vaško    figūrėlių liejimas ir meduoliukų kepimas), vaikai susipažino su 

senaisiais amatais ir dzūkų kaimo papročiais. Lopšelyje-darželyje svečiavosi poetė Zita 

Gaižauskaitė, su vaikais kūrė  naujų knygelių personažus. 

Sveikatingumo metais organizuota sporto šventė „Sportuoja visa šeima“, vyko renginiai 

su tėvais (globėjais): „Vitaminų šalyje“, „Linksmoji estafetė“, „Dantukų draugai ir priešai“. 

Vyko Laisvės gynėjų minėjimas, dalyvavo žuvusio savanorio Artūro Sakalauso 

motina ir sesuo. Minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją. Žemės dieną 

bendruomenė organizavo Pirmojo Alytaus aikštėje.  Vaikų ansamblis dalyvavo Lietuvos vaikų ir 

moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“. 

Teikiant kokybiškas paslaugas ir tenkinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo(si) poreikius, raconaliai ir taupiai naudoti skirtas lėšas, tikslingai nustatyti prioritetus 

bei priemones uždaviniams vykdyti. Užtikrinant efektyvų energetinių resursų naudojimą reikia 

apšiltinti pastato sienas, atlikti antrojo korpuso patalpų renovaciją.  

 

Direktorė                                                                                                                Angelė Juškevičienė                                                                            

http://www.nykstukas-alytus.lt/

