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                  Alytaus miesto savivaldybės tarybos  

                  2015 m. kovo 26 d.                                  

                  sprendimu Nr. T-97 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

DIREKTORIAUS 2014 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 

2015-03-06 

Alytus 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ įkurtas 1971 metais. Įstaigos adresas – A. 

Juozapavičiaus g. 44, LT - 62256 Alytus. Įstaigos interneto svetainė www.nykstukas-alytus.lt/, 

elektroninis paštas ldnykstukas@takas.lt.  

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti 

neformaliojo švietimo programas. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas. Mokymo forma – dieninė, mokymo kalba – lietuvių kalba. 

Įstaigos plotas – 1815,14 m². 

 

II. UGDYMO(SI) APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

Eil. 

Nr. Darbuotojai 

2014-01-01 2014-12-31 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai 3 3,0 3 3,0 

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

3.  Aptarnaujantis personalas 18 15,75 19 15,75 

 Iš viso 38 34,5 38 34,5 

 

Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją 

 

Eil.  

Nr. 

 

Pedagogai 

 

2014-01-01 2014-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 17 16 

 Iš jų :   

 pedagogų, dirbančių pagrindiniame darbe  17 16 

 pedagogų, dirbančių antraeilėse pareigose – – 

2. Atestuotų pedagogų skaičius:  17 16 

 turinčių auklėtojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – – 

 turinčių auklėtojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

– 1 

 turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo  kvalifikacinę kategoriją 

15 14 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

2 1 

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, 

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


nuo 40 ir 50 metų amžiaus – 7, 

nuo 50 ir vyresni – 4, 

pensinio amžiaus – 1. 

 

Įstaigą lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

 

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

 

 

Grupių skaičius 

 

Vaikų skaičius 

2013–2014 m. m. 2014–2015 m. m.  2013–2014 m. m. 2014–2015 m. m. 

9 9 161 178 

  

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2014 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. 

2014-01-01 16 16 19 21 20 21 18 16  14 161 

2014-09-01 15 17 21 21 23 22 22 19 18  178 

 

2014 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotos 9 grupės, iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 5 

ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus. 

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

2014 metų pabaigoje įstaigą lankė 47 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai su kalbos 

ir kalbėjimo sutrikimais,  2 vaikams nustatytas neįgalumas. 

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

              Lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui 2014 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių 

mokinių apskaičiavimo metodiką tūkst. litų. 

 

 Ugdymo 

priemonėms 

Spaudiniams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Vaikų 

pažintinei 

veiklai 

IKT Iš viso 

Skirta lėšų 12,8 4,5 2,3       3,5 1,4 24,5 

Panaudota lėšų 18,6 1,8 1,3 1,4 1,4 24,5 

 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai – 616,0 tūkst. litų. Mokinio krepšelio 

lėšos, skirtos įstaigai vieno vaiko išlaikymui – 2278,2 Lt. Iš viso skirta lėšų įstaigai – 1204,0 tūkst. 

litų. 

 

Gautas 2014 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 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

6,5 Vaikų maitinimo 

gerinimui ir maitinimo(si) 

proceso organizavimo 

užtikrinimui.  



4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 
  

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

2,3 Vaikų sveikatos gerinimui, 

sanitarinių-higieninių 

normų laikymuisi  bei 

inventoriaus įsigijimui. 

                                Iš viso  8,8  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

 

Lopšelyje-darželyje kompiuterizuotos 5 darbo vietos su interneto prieiga, iš jų 3 – 

administravimui, 1 – logopedo kabinete,  1 – maitinimo organizavimo ir higienos specialisto 

kabinete.  

Metodiniame pedagogų kabinete yra 2 kompiuteriai su daugiafunkciniu įrenginiu, 1 

nešiojamas kompiuteris su interneto prieiga, televizorius, DVD grotuvas,   skaitmeninė vaizdo 

kamera.   105 vaikai naudojosi interaktyvia lenta. 

2014 metais įsigytas 1 kompiuteris iš  mokinio krepšelio lėšų. 

 

IV. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS  

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, gavusių nemokamus pietus: 

2014-01-01 ir 2014-05-31 – 8, 

2014-09-01 ir 2014-12-31 – 6. 

 

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,  

VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 

 

Vadovai Išsilavinimas Pedagogo kvalifikacinė kategorija Vadybinė kategorija 

Angelė 

Juškevičienė 

Virginija 

Davainienė 

Aukštasis 

 

Aukštasis 

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo 

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė kategorija 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė kategorija 

 

                                                                           Planavimas 

 

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ dirbo pagal 2014-2016 metų strateginį veiklos planą, 

2014 metų veiklos planą, mokslo metų veiklos programą ir mėnesio veiklos priemonių planą. 

Pedagogai rengė ugdomosios veiklos savaitės planus pagal patvirtintas programas: Alytaus 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo programą, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo 

ir ugdymosi programą. Logopedas planuoja  individualų, grupinį, pogrupinį darbą su vaikais ir 

organizuoja pratybas pagal kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Programas, projektus ir planus rengė 

direktoriaus įsakymu paskirtos laikinos ir pastoviai veikiančios darbo grupės. Parengtas ugdymo 

proceso organizavimo priežiūros vertinimo planas ir lopšelio-darželio veiklos kokybės vertinimo ir 

įsivertinimo planas.  

 

                                                                 Vidinis įsivertinimas 

 

Lopšelyje-darželyje vykdomas vidaus vertinimas ir įsivertinimas, vadovaujantis 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika. Įsivertinimo rezultatai buvo naudojami 

planuojant įstaigos veiklą. Giluminiam veiklos įsivertinimui pasirinkome 4.2.4. pagalbinį rodiklį – 

vaiko sveikatos stiprinimas. Apklausos duomenys parodė, kad 9 proc. apklaustųjų tėvų siūlo 

daugiau grūdinti vaikus, 17 proc. – ilgiau  būti gryname ore, 9 proc. – aktyviai sportuoti, 8 proc.- 

gerinti dantukų priežiūros ir higienos įgūdžius,  4 proc. – atkreipti dėmesį apie vitaminus vaikų 

mitybai, 53  proc. tėvų patenkinti vaikų sveikatos stiprinimu lopšelyje-darželyje.  



                                                 Rezultatai 

 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2014 metų veikla buvo organizuojama įgyvendinant 

strategino plano tikslus, uždavinius ir numatytas įgyvendinimo priemones. 2014-2016 metų 

strateginio plano tikslas – teikti kokybiškas paslaugas, tenkinti poreikius sveikoje, saugioje ugdymo 

aplinkoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiam tikslui įgyvendinti numatyti 2 

uždaviniai: 1 uždavinys – kokybiškai ir kūrybiškai organizuoti vaikų ugdymą, 2 uždavinys – gerinti 

materialinę bazę ir modernizuoti ugdymo aplinką. Šiuolaikiškos ugdymo, žaidimų priemonės ir 

informacinės komunikacinės technologijos  padėjo pedagogams kūrybiškai organizuoti vaikų 

ugdymą, tenkinti vaikų poreikius ir smalsumą, saugoti ir stiprinti  sveikatą. Organizuotas ugdymas 

su gabiaisiais vaikais. Lopšelyje-darželyje sėkmingai integruoti 47 – specialiųjų poreikių turintys 

vaikai ir 12 – socialinės rizikos ir nepilnų šeimų vaikų iš Alytaus vaikų globos namų. 2014 metais 1 

vaikas dėl ligos  vidutiniškai praleido  3,5 dienos per mėnesį. Ankstyvojo ir jaunesniojo 

ikimokyklinio amžiaus vaikai dažniau sirgo viršutinių kvėpavimo takų ligomis, nes jų imuninė 

sistema tik formuojasi. Adaptacijos laikotarpiu, kol vaikai pripranta prie naujos aplinkos serga 

dažniau. Mažiausiai sirgo vyresniojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Vaikų 

sergamumą analizavome mokytojų tarybos posėdžiuose. 2014 metų pabaigoje vaikai atleisti nuo 

mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą: 100 proc. –11vaikų, 50 proc.  29 vaikai.  

Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais)  organizuoti tradiciniai ir netradiciniai 

renginiai, parodos siejamos su dzūkų krašto  papročių, amatų puoselėjimu, vykdomas vaikų 

etnokultūrinis ugdymas: pramogėlė „Kaziuko ir Kazytės linksmybės mugėje“, „Žemės diena 

Pirmojo Alytaus aikštėje“, teatrų savaitė paskelbtiems Teatrų metams,  šventė „Sportuoja visa 

šeima“ vaikų sveikatingumo metams,  kūrybinis projektas „Mandalos –rudens stebuklas“, projektas 

su tėvais „Rudenėlis keliauja“, edukacinė programa „Vaško liejimo paslaptys“, adventinės 

vakaronės: „Pavakarokime dzūkų kaimo gryčioje“ ir „Piemenėliai vakaroja su Kalėda iš Čepkelių 

raisto“. Vaikų tautinės savimonės ir pilietiškumo ugdymui vykdėme projektą „Tėvynė, kurioje aš 

gyvenu“ ir organizavome minėjimą Sausio 13-ajai Laisvės gynėjų dienai, Vasario 16-osios šventę 

„Gražiausias žodis – Lietuva“, šventinį rytmetį Kovo 11-ajai. Pedagogai sėkmingai įgyvendino  

projektus: „Mano gimtinė“, „Iš kur atsiranda knygelės“, „Iš miško versmės“, „Dantukų draugai ir 

priešai“, „Saugios ir sveikos mitybos taisyklės“, „Saugaus eismo ABC“, „Kelias į mokyklą“.   

Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojams tobulėti ir profesinei kompetencijai augti 

naudojant IKT priemones. Profesinis tobulėjimas pagerino ugdymo proceso organizavimo kokybę.              

Įstaigoje atestuoti visi pedagogai, metų pabaigoje 1 pedagogui suteikta auklėtojo 

metodininko kvalifikacinė kategorija. 2014 metais darbuotojai tobulino kvalifikaciją ir dalyvavo 

kvalifikaciniuose renginiuose – 792 valandas.  

Įgyvendinant antrąjį uždavinį sukurta  saugi, sveikatą saugojanti ir estetiška 

ugdymo(si) aplinka. Lopšelyje-darželyje pasiekti ryškūs pokyčiai. Nupirkti funkcionalūs žaislai, 

inventorius ir ugdymo priemonės, kurios tenkino  vaikų poreikius, gerino vaikų savijautą,  formavo 

saugumo įgūdžius. Atnaujintos edukacinės, didaktinės, muzikos ugdymo  priemonės, baldai 

kūrybiniams žaidimams grupėse, logopedo kabinete, muzikos salėje gerėjo visapusiškas vaikų 

raidos vystymasis. Papildytas sporto inventorius sporto salėje stiprino ir grūdino vaikų ogranizmą, 

skatino fizinį aktyvumą.  Vaikų sveikatos, maitinimo gerinui ir poilsiui atnaujinti dviems grupės 

vaikiški indai, įrankiai ir patalynė, pakeisti dviejų grupių kilimai, įsigytos vienai grupei žaliuzės.  

Visoms priemonėms įgyvendinti buvo panaudotos paramos ir mokinio krepšelio lėšos. 

 Nerenovuotame antrajame korpuse išdažytos  vienos grupės sienos ir dviejų 

laiptininių laiptai. Ekonominiu sunkmečiu  buvo sudarytas taupymo planas ir dalinai įgyvendintas. 

 

Dalyvavimas programose 

 

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ dalyvavo pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo 

įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 

įstaigose“ programoje ir siekė, kad vaikų mitybai būtų tiekiami ekologiški ir kokybiški maisto 

produktai. Dalyvaujant programose stengėmės formuoti vaikų sveikos mitybos įpročius, gilinome 

žinias ir naudą apie vaisius, daržoves ir pieną. Sudarytos geros maitinimo(si) ir sveikatos ugdymo 

sąlygos, užtikrinama visavertė mityba. Šios programos finansuojamos Europos Sąjungos ir Lietuvos 



Respublikos biudžeto lėšomis. 2014 metais  už sunaudotą pieną ir pieno produktus įstaiga gavo    

6,5 tūkst. Lt.  

Dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pedagogai dalyvavo VšĮ „Vaiko 

labui“ tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo prevencijos programoje „Zipio draugai“. 

Programos tikslas – 5-7 metų vaikams įgyti socialinių gebėjimų ir geresnės vaikų emocinės 

savijautos.  17 lopšelio-darželio pedagogų –  respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. 2014 metais buvome pakviesti ir dalyvavome 

ataskaitinėje konferencijoje „Sveikas vaikas – sveika tauta“. Įstaiga įgyvendina Alytaus lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 2014-2016 metų sveikatos ugdymo ir stiprinimo programą „Aukime sveiki“.  

Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais) žadinamas vaikų ir šeimų fizinis aktyvumas, poreikis judėti 

ir sportuoti, skiriamas didelis dėmesys vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. 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. 

  

Socialiniai  partneriai  
 

         Lopšelis-darželis plėtoja ryšius su įvairiomis įstaigomis. 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 Jurgio Kunčino viešosios 

bibliotekos Pirmojo Alytaus filialu, Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba, Alytaus visuomenės 

sveikatos biuru. Palaikomi glaudūs ryšiai su Alytaus vaikų globos namais, Alytaus Piliakalnio 

progimnazija, Alytaus lopšeliais-darželiais „Girinukas“, „Obelėlė“, „Saulutė“, „Putinėlis“, 

„Vyturėlis“, „Pasaka“ ir Druskininkų lopšeliu-darželiu „Bitutė“.  

  2014 metais pasirašytos sutartys  su Marijampolės kolegija dėl studentų praktinio 

mokymo ir su Alytaus kolegija dėl organizuojamų seminarų pedagogams. Bendradarbiavimas su 

socialiniais parneriais padėjo pedagogams skleisti gerąją patirtį apie lopšelyje-darželyje vykdomą 

veiklą. Pedagogai su ugdytiniai mokėsi bendrauti netradicinėse aplinkose (bibliotekoje, mokykloje, 

muziejuje). 

              

Tarptautinis bendradarbiavimas  

 

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 2014 METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  

POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

Užtikrintas kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas. Teikiamos paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų 

vaikams iš Alytaus vaikų globos namų, vaikai sėkmingai integruoti į ugdymo grupes. Logopedas 

pagalbą teikė 47 vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.  30 priešmokyklinukų 

sėkmingai parengti mokymuisi mokykloje. Jų branda atitiko priešmokyklinio ugdymo(si) 

standartus. 

  Renovuotas lopšelio-darželio  pirmasis korpusas, įrengtos erdvios sporto ir  muzikos 

salės, atnaujintas lego ir kūrybinių žaidimų kambarys.  Moderni ugdomoji aplinka gerina sąlygas 

vaikų sveikatai, poilsiui, maitinimui.  Įsigyti vaikiški baldai ir įranga atitinka higieninius 

reikalavimus. 

Lopšelio-darželio metodinis pedagogų kabinetas įrengtas su daugiafunkciniais IKT 

įrengimais suteikė galimybę bendruomenei profesionaliai tobulėti. Rengėme tėvams (globėjams), 

pedagogams, svečiams pranešimus, seminarus apie įstaigos veklą.   Vyko gerosios patirties sklaida 

respublikos, miesto pedagogams. Pedagogai  moko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 



grupių vaikus naudotis interaktyvia lenta ir atlikti užduotis. Lavėja vaikų mąstymas, dėmesys, 

vaizduotė. 

Pedagogai ir vadovai dalyvavo kvalifikaciniuose renginiuose ir įgytas žinias taikė 

kūrybiniam vaikų ugdymo proceso organizavimui.  Nenutrūkstamas kvalifikacijos tobulinimas 

padėjo siekti IKT pokyčių ir teigiamų rezultatų, gerino kompiuterinio raštingumo įgūdžius.  

Vyko sėkmingas tarptautinių ir respublikinių projektų ir programų integravimas į 

ugdymo procesą. Bendruomenė kūrė ir puoselėjo savitas įstaigos tradicijas, dalyvavo renginiuose, 

parodose, projektuose, edukacinėse programose.  Vaikai, pedagogai ir tėvai (globėjai) dalyvavo 

konkurse-parodoje „Žaidžiame muziką“ ir  „Mažųjų perliukai“.  Gautos padėkos iš vaiko ir mamos 

dienos centro „Kutis“. Dalyvavome respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų piešinių konkurse „Kuo vilioja Druskininkai“, atsiųsta Druskininkų savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus padėka. Dalyvavome ekologiniame konkurse „Mano žalioji 

palangė“, nuotraukos buvo patalpintos www.zali.lt interneto  tinklalapyje. 

Tapome aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam“ prizų laimėtojai. Už surinktus 

taškus  gavome  5 krepšinio kamuolius ir padėką, kad esame neabejingi mus visus supančios 

aplinkos tausojimui ir savo sveikatos saugojimui. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pedagogai dalyvavo respublikinėje vaikų 

kūrybos iš smėlio fotografijų parodoje „Smėlio pasakojimai“. Kauno apskrities ikimokyklinių 

įstaigų dailės ugdytojų draugija atsiuntė padėką. 

Įstaigos bendruomenė dalyvavo akcijoje, kuri skirta vaikų sveikatos metams ir 

Lietuvos krepšinio rinktinei Pasaulio čempionate palaikyti „Darželinukai už krepšininkų pergales“, 

gavome respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ padėką. 

Rengėme velykinę akciją su Alytaus kolegijos jaunuoliais, priklausančiais JCI (didžiausia 

visuomeninė organizacija pasaulyje). Vaikus aplankė personažas - zuikis, kartu gamino velykinius 

margučius, vaikai gavo dovanų. 

Vykdėme sveikatingumo akciją „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ skirtą pasaulinei 

sveikatos dienai paminėti, masinis bėgimas „Aš bėgu – 2014“. Akcijos tikslas – populiarinti bėgimo 

kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Gavome respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ padėką. Dalyvavome saugaus eismo akcijoje 

„Saugokime vieni kitus“. Lopšelyje-darželyje svečiavosi VĮ Alytaus regiono kelių atstovai ir šuo 

Amsius, kartu mokėsi saugaus eismo taisyklių kelyje, vaikai gavo dovanų. 

Vaikai ir pedagogai dalyvavo edukacinėje programoje „Topo pasaka“ ir mokėsi 

neteršti gamtos. Akciją organizavo  VšĮ „Lietuvos idėjų forumas“,  

Vaikai ir pedagogai prisijungė prie jau tapusios tradicinės pilietinės iniciatyvos 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Minėdami tolerancijos dieną, dalyvavome  akcijoje ir kūrėme 

Tolerancijos knygą, įstaiga gavo padėkas iš Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Įstaigos bendruomenė dalyvavo akcijoje „Pirmas Alytau 

būk matomas“ ir   Kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje Pirmojo Alytaus aikštėje, vaikai   gavo 

siurprizus.  

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

sėkmingai skelbėme viešą informaciją  apie įstaigos veiklą.  

Teikiant kokybiškas paslaugas, tenkinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

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

prioritetus bei numatyti priemones. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą būtina pakeisti susidėvėjusią 

tvorą. Užtikrinant efektyvų energetinių resursų naudojimą reikia apšiltinti pastato sienas, atlikti 

antrojo korpuso patalpų renovaciją.  

 

 

Direktorė                                                                                                                Angelė Juškevičienė  
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