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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

DIREKTORIAUS 2015 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 

 

2016-03-22 

Alytus 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

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

g. 4 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 

2015-01-01 2015-12-31 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

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

2. Pedagoginiai darbuotojai 17 16,25 17 16,25 

3.  Aptarnaujantis personalas 18 15,5 18 15,5 

 Iš viso 38 34,75 38 34,75 

 

Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją 

 

Eil.  

Nr. 

 

Pedagogai 

 

2015-01-01 2015-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 17 17 

 Iš jų:   

 pedagogų, dirbančių pagrindiniame darbe  17 17 

 pedagogų, dirbančių antraeilėse pareigose – – 

2. Atestuotų pedagogų skaičius:  17 17 

 turinčių auklėtojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – – 

 turinčių auklėtojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

1 1 

 turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo  kvalifikacinę kategoriją 

15 15 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

1 1 

3.  Neatestuotų pedagogų skaičius – – 

 

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


Lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas 

pagal amžių:  

nuo 20 iki 30 metų amžiaus – 1, 

nuo 30 iki 40 metų amžiaus – 1, 

nuo 40 ir 50 metų amžiaus – 8, 

nuo 50 ir vyresni – 4, 

pensinio amžiaus – 1. 

 

Lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

 

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

 

 

Grupių skaičius 

 

Vaikų skaičius 

2014–2015 m. m. 2015–2016 m. m.  2014–2015 m. m. 2015–2016 m. m. 

9 9 178 179 

  

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2015 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. 

2015-01-01 15 16 23 20 21 23 22 18  18 176 

2015-09-01 15 15 18 19 23 22 23 22 22  179 

 

2015 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotos 9 grupės, iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 5 

ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus.  

Veikia 1 pailgintos dienos grupė, lanko 16 vaikų.  

2015 m. gruodžio 31 d.  lankė 47 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai su kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimais, kuriems teikiama logopedo pagalba. Nustatytas neįgalumas 3 vaikams. Lopšelio-

darželio „Nykštukas“ grupėse sėkmingai integruoti – 12 socialinės rizikos ir nepilnų šeimų vaikų iš 

Alytaus vaikų globos namų.  

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

              Lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ 2015 metais pagal mokinio krepšelio ir 

sutartinių mokinių apskaičiavimo metodiką eurais.  

 

 Ugdymo 

priemonėms 

Spaudiniams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Vaikų 

pažintinei 

veiklai 

IKT Iš viso 

Skirta lėšų 2126,00 1500,00 837,00 542,00 1033,00 6038,00 

 

Panaudota lėšų 3664,71 419,00 679,29 387,48 887,52 6038,00 

 

 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai – 183682,90 Eur.  

  Mokinio krepšelio lėšos, skirtos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 1 vaiko išlaikymui – 

778,40 Eur.  

Iš viso skirta lėšų lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ – 374195,04 Eur. 

 

Gautas 2015 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba  

kitokia parama iš kitų šaltinių eurais. 



 

  Eil. Nr.  Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados ir t.t.) pavadinimas  

Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška eurais  

Kam ir kaip finansinė arba 

kitokia parama buvo 

panaudota  

1.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

2562,08 Vaikų maitinimo gerinimui 

ir maitinimo organizavimo 

užtikrinimui.  

2.  Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 
  

3.  2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

1066,64 Vaikų sveikatos gerinimui, 

sanitarinių-higieninių 

normų laikymuisi  bei 

inventoriaus įsigijimui. 

                                Iš viso  3628,72  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ metodiniame pedagogų kabinete yra 2 kompiuteriai su 

daugiafunkciniu įrenginiu, 1 nešiojamas kompiuteris su interneto prieiga, televizorius, DVD 

grotuvas,   skaitmeninė vaizdo kamera.   110 vaikų naudojosi interaktyvia lenta.  

Kompiuterizuotos 5 darbo vietos su interneto prieiga, iš jų 3 – administravimui,  1 – 

maitinimo organizavimo ir higienos specialisto kabinete, 1 – vyriausiojo buhalterio kabinete. 

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ turi dvi fiksuoto ryšio telefono linijas.  Informacija apie lopšelio-

darželio „Nykštukas“ veiklą skelbiama  interneto svetainėje. 

 

IV. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS  

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, gavusių nemokamus pietus: 

2015-01-01 ir 2015-05-31 – 8, 

2015-09-01 ir 2015-12-31 – 2. 

 2015 m. gruodžio 31 d. lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikai atleisti nuo mokesčio už 

teikiamą neformalųjį švietimą:  

 100 proc. – 7 vaikai, 50 proc. – 34 vaikai.  

 

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, 

VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 

 

Vadovai Išsilavinimas Pedagogo kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinė kategorija 

Angelė Juškevičienė 

 

Virginija Davainienė 

Aukštasis 

universitetinis 

Aukštasis 

universitetinis 

Vyresniojo ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo 

Vyresniojo ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė kategorija 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė kategorija 

 

                                                                           Planavimas 

 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ veikla organizuota pagal 2014-2016 metų strateginį 

veiklos planą, 2015 metų veiklos planą,  mokslo metų veiklos programą ir lopšelio-darželio mėnesio 

veiklos priemonių planą. Pedagogai rengė ugdomosios veiklos planus vadovaudamiesi patvirtintomis 

programomis:  

Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, trijose 

grupėse   taikoma „Geros pradžios“ ugdymo metodika,  

    Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa,  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa,  



Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa. 

Logopedas planavo ir organizavo  individualias, pogrupines ir grupines logopedines 

pratybas vaikams su kalbėjimo ir kalbos sutrikimais.  

Parengtas ugdymo proceso organizavimo veiklos priežiūros planas ir lopšelio-darželio 

veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo planas.  

Programas, projektus ir planus rengė direktoriaus įsakymu paskirtos laikinos ir 

pastoviai veikiančios darbo grupės.  

 

                                                          Vidinis įsivertinimas 

 

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ vykdytas „platusis“ ir  „giluminis“ vidaus vertinimas 

ir įsivertinimas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika. 

Bendruomenė dalyvavo vertinimo ir įsivertinimo procese. Pasirinkta veiklos sritis „Vaiko ugdymas 

ir ugdymasis“ ir  pagalbinis rodiklis „Mokytojo ir ugdytinio sąveika“. Darbo grupė vykdė tėvų ir 

pedagogų anketinę apklausą, rinko duomenis, analizavo ir vertino. Gauti rezultatai panaudoti 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ strategijai kurti ir ugdymo procesui tobulinti.   

Gauti duomenys parodė, kad 93 proc. apklaustųjų tėvų patenkinti vaikų ugdomosios 

veiklos organizavimu, pedagogų kūrybingumu ir vaikų pasiekimais, 5 proc. tėvų siūlė skirti daugiau 

dėmesio vaikų individualiai veiklai, 2 proc. tėvų pareiškė norą bendrauti su pedagogais naudojant 

įvairias informacijos pateikimo formas ir būdus. Išanalizavus pedagogų sąveiką su vaiku, įvertinta 

84 proc. – gera pedagogų  ir vaikų partnerystė, organizuojant ugdymo procesą, 10 proc. – 

pedagogams siūloma vaikų veiklą individualizuoti, 6 proc. – ieškoti inovacijų ugdymo procese.  

Atliktas vaikų pasiekimų vertinimas. Įvertinus ir išanalizavus vaikų pasiekimus ir   

pažangą, nustatyta, kad 85 proc. vaikų pasiekė ryškių ugdymosi pokyčių. Ieškojimas naujų 

inovacijų padeda kiekvienam vaikui augti ir tobulėti.  Sulaukta glaudaus tėvų ir pedagogų 

bendravimo vaikų ugdymosi pažangai pasiekti,  ieškoma sprendimo būdų sunkumams nugalėti. 

Vaikų vertinimo ir  pasiekimų  rezultatai  panaudoti ugdomosios veiklos organizavimo tobulinimui. 

                                                    

                                              Rezultatai 

 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2015 metų veikla organizuota atsižvelgiant į 

strateginius  tikslus ir uždavinius.  

2014-2016 metų strateginio plano tikslas – sudaryti šiuolaikiškas ir saugias ugdymosi 

sąlygas, teikti kokybiškas ugdymo paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.  

 01 uždavinys – modernizuojama ir kuriama saugi ugdymo aplinka vaikų sveikatos 

stiprinimui. Sukurtose ir išplėtotose ugdymo erdvėse: sporto ir muzikos salėse, lego ir kūrybinių 

žaidimų kambarėlyje, seklytėlėje vaikai laisvai renkasi veiklą, ją keičia pagal poreikius ir tyrinėja. 

Gerėja visapusiškas vaikų raidos vystymasis, vaikų gebėjimai atitinka brandumo mokyklai 

standartus.  

Skirtos lėšos panaudotos ugdymo priemonių įsigijimui ir ugdymo aplinkos  

modernizavimui. Atnaujintas sporto inventorius, nupirkti funkcionalūs žaislai ir ugdymo priemonės 

vaiko raidos skatinimui.  Vaikų žaidimų aikštelėse keičiamos smėlio dėžės ir ugdymo priemonės 

judėjimui, kurios atitinka higienos normų reikalavimus. 

Vaikų maitinimo organizavimo gerinimui ir higienos įgūdžių formavimui   panaudotos 

paramos ir savivaldybės lėšos. Pakeisti susidėvėję vaikiški indai, patalynė, rankšluosčiai ir  kilimai 

vaikų ugdymo grupėse. Nerenovuotame lopšelio-darželio „Nykštukas“ antrajame korpuse 

perdažytos grupių grindys ir  laiptai. 

Vaikų maitinimas lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ labai svarbus kokybės rodiklis. 

Sudarytos geros vaikų maitinimosi ir sveikatos ugdymo sąlygos, užtikrinama visavertė mityba. 

Atlikus tyrimą, 89 proc. tėvų patenkinti vaikų maitinimo organizavimu.  

Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuotas vaikų sergamumas ir gauti rezultatai. 

Vienas vaikas dėl ligos vidutiniškai praleido  3,4 dienos per mėnesį.  Pastebėta, kad  ankstyvojo ir 

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



imuninė sistema tik formuojasi ir adaptacijos laikotarpiu, kol pripranta prie naujos aplinkos.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai serga mažiau.  

2015 metais dalyvavome respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Įgyvendinome sveikatos ugdymo ir stiprinimo programą „Aukime 

sveiki“ ir skyrėme didelį dėmesį vaikų ir tėvų sveikatingumo ugdymui, sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimui ir ugdėme  poreikį judėti. Organizuota sporto šventė su šeimomis, dalyvauta 

projektuose:  „Europos sporto savaitė“ ir „Europos judrioji savaitė“. Vykdyta akcija, skirta Lietuvos 

krepšinio rinktinei Europos čempionate palaikyti. Vykdyta VšĮ „Vaiko labui“ tarptautinė vaikų 

socialinių įgūdžių ugdymo prevencijos programa „Zipio draugai“. 5-7 metų vaikai įgijo socialinių 

gebėjimų ir pagerėjo vaikų emocinė savijauta.   

02 uždavinys – kokybiškai ir kūrybiškai organizuotas vaikų ugdymas, puoselėtos 

susiformavusios tradicijos.  

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“  organizuoti tradiciniai ir netradiciniai renginiai, 

edukacinės programos, projektai, konkursai, parodos. Renginiai patalpinti lopšelio-darželio 

interneto svetainėje, Alytaus gide. Tenkinami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikų saviraiškos poreikiai, kūrybiškumas, smalsumas ir atsižvelgiama į tėvų (globėjų) lūkesčius.   

Vyko renginiai, skirti etnografinių regionų metams paminėti, puoselėjamos dzūkų 

krašto tradicijos. Surengtos edukacinės-pažintinės parodos ir vakaronės su tėvais. Organizuotos 

edukacinės programos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikamas. Minimos lietuvių kalendorinės 

šventės, pasirenkamos įvairios organizavimo formos.  

Vykdyta aplinkosauginė akcija su tėvais „Inkilų kėlimas“ ir projektas „Apkabinkime 

žemę gerais darbais“. Tarptautinei tolerancijos dienai sukurta mozaika, gauta padėka.  

Vaikų tautiškumo, pilietiškumo, patriotiškumo ugdymui ir istorinės atminties 

puoselėjimui  dalyvauta pilietinėje akcijoje  „Atmintis gyva, nes liudija“. Organizuoti minėjimai ir 

tautinės šventės su lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomene, Alytaus Piliakalnio progimnazija ir 

Pirmojo Alytaus bendruomene.  

Vykdėme prevencinę veiklą vaikų saugumui, bendradarbiavome su Alytaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos poskyriu. Organizuotos prevencinės popietės 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, visus aplankė vaikų bičiulis šuo Amsius.      

Organizuotas papildomas meninis ir kūrybinis ugdymas su gabiaisiais vaikais. 

Sudarytos sąlygos vaikams lankyti sporto ir šokių būrelius.   

03 uždavinys –  kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“  darbuotojams sudarytos geros sąlygos  tobulėjimui ir 

profesinei kompetencijai augti. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programose padėjo siekti 

ugdymo kokybės pokyčių ir įgyti naujų kompetencijų.  Vadovai įgijo  naujų vadybos kompetencijų. 

Naudotos informacinių komunikacinių technologijų priemonės gerosios patirties sklaidai, sulaukta 

teigiamų rezultatų ir padėkų.  

Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir organizuotas seminaras „Pedagogo 

kūrybinė sklaida ir muzikinė-meninė patirtis ikimokyklinėje įstaigoje“. Dalyvavo 60 miesto ir 

rajono pedagogų.  

Atestuoti visi lopšelio-darželio pedagogai. Suteikta vyresniojo muzikos mokytojo 

kvalifikacinė kategorija meninio ugdymo pedagogui. 

2015 metais lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogai ir vadovai tobulino kvalifikaciją 

ir dalyvavo kvalifikaciniuose renginiuose – 580 valandų.  

 

Dalyvavimas programose 

 

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ dalyvavo pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo 

įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ 

programoje. Dalyvavome programose ir padėjome formuoti vaikų sveikos mitybos įpročius. 

Programos finansuojamos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.  

2015 metais  lopšelis-darželis „Nykštukas“ maitinimo gerinimui ir maitinimo 

organizavimui už sunaudotą pieną ir pieno produktus  gavo   2562,08 Eur.  Dalyvaudami „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokykloje“ programoje papildomų lėšų negavome, tačiau gerinome vaikų 

maitinimą. 



Socialiniai  partneriai  
 

         Lopšelis-darželis plėtoja ryšius ir bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis:  

  Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“,   

VšĮ „Ugdymo inovacijų centru“, Kauno vaikystės pedagogikos centru ir Kauno 

lopšeliu-darželiu „Aušrinė“, Druskininkų lopšeliu-darželiu „Bitutė“, 

                    VšĮ „Vaiko labui“, 

                    VšĮ „Nacionalinė krepšinio akademija“, 

Vaiko ir mamos dienos centru „Kutis“, 

                     Alytaus kolegija,  Alytaus vaikų globos namais, Alytaus Piliakalnio progimnazija,  

                     Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru,  

                     Alytaus miesto pedagogine psichologine  tarnyba ir Alytaus rajono  švietimo ir   

pedagoginės psichologinės pagalbos centru,  

  Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filialu,  

  Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba,  

                     Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus 

Prevencijos poskyriu.  

  Alytaus lopšeliais-darželiais: „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“,   „Obelėlė“,  

„Šaltinėlis“, „Girinukas“, „Boružėlė“, „Putinėlis“, „Vyturėlis“, „Volungėlė“, „Vilties“ mokykla-

darželiu, „Drevinuko“ mokykla-darželiu. 

  2015 metais pasirašytos sutartys  su Marijampolės kolegija dėl studentų praktinio 

mokymo ir Alytaus kolegija dėl studentų praktinio mokymo ir seminarų. 

  Bendradarbiaudami su socialiniais parneriais inicijavome renginius, dalijomės 

patirtimi ir  skleidėme gerąją patirtį apie lopšelio-darželio  veiklą. Pedagogai mokė ugdytinius 

bendrauti netradicinėse aplinkose: bibliotekoje, mokykloje, kolegijoje. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas  

 

Bendradarbiavome virtualioje erdvėje su Jungtinės Karalystės lietuvišku vaikų 

darželiu „Moksliukas“. Stiprinome ryšių išsaugojimą su lietuviais, gyvenančiais užsienyje, 

dalijomės pedagogine darbo patirtimi. Lopšelio-darželio interneto svetainėje yra versija – anglų 

kalba, tobulinami anglų kalbos įgūdžiai. 

   

VI. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2015 METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  

POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

Geras lopšelio-darželio „Nykštukas“ įvaizdis ir prestižas, sutelkta bendruomenė, 

vyrauja pagarbūs santykiai, puoselėjamos savitos  tradicijos.  

Tarptautinės mokytojo dienos proga pedagogai apdovanoti Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais.  

Užtikrintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas, 

teikiamos kokybiškos paslaugos, tenkinami tėvų lūkesčiai. 

31 priešmokyklinukas sėkmingai parengtas tolimesniam mokymuisi mokykloje.  

Profesionaliai taikomos informacinių komunikacinių technologijų priemonės, tobulėja 

kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.  

Meninio ugdymo pedagogė Jolanta Sabonienė išleido autorinę vaikiškų dainelių 

knygelę „Supk mane, vaikyste“ ir pristatė  miesto ir rajono pedagogams. 

Vykdytas tarptautinių ir respublikinių projektų ir programų integravimas į ugdymo 

procesą, dalyvauta edukacinėse išvykose.  

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų ansamblis ir meninio ugdymo pedagogas 

dalyvavo konkursuose: VII-ojo Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų 

„Šalcinėlis – 2015“, Daugų kultūros centre, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos  „Dainų 

dainelė“ II etape, advento-kalėdų konkurse „Leliumoj“, Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. 

Gautos padėkos ir  diplomai. 



Pedagogai, vaikai ir tėvai (globėjai) dalyvavo konkursuose: „Ridu ridu“,  „Piešiu savo 

svajonių žiemą“, gautos padėkos ir siurprizai.  

Lietuvos olimpinės akademijos organizuotame konkurse „Mano sportuojanti grupė“ 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pedagogai pripažinti nugalėtojais.  

VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija sukvietė į kalėdinę šventę vaikus su tėvais,  

Alytaus šilumos tinklų sporto salėje, gautos dovanos ir padėkos.  

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogai surengė parodą „Skamba vaikystės 

varpeliai“ Pirmojo Alytaus bibliotekoje, įrašytos padėkos įstaigos „Svečių knygoje“. 

Tapome aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam“ prizų laimėtojais, gavome padėką. 
Dalyvauta tarptautinėje šeimų kūrybos iš smėlio fotografijų parodoje „Smėlio 

pasakojimai – 2015“. Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija atsiuntė 

padėką. 

Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba padovanojo vaikams liemenes su atšvaitais ir 

sportinius marškinėlius su užrašu „Pirmasis Alytus“. Dalyvavome kalėdinės eglutės įžiebimo 

šventėje, Pirmojo Alytaus aikštėje.  

Pakeisti visi vaikiški baldai,  atitinkantys higienos normų reikalavimus.  

Racionaliai ir taupiai naudotos skirtas lėšos, nustatyti prioritetai. 

Vaikų saugumo užtikrinimui pakeisti pavėsinių stogai.  

 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ problemos: 

Padidėjus paslaugų kiekiui, reikia padidinti biudžeto išlaidų rekomenduojamas 

pinigines normas. 

Būtina užbaigti pastato antrojo korpuso patalpų renovaciją.  

Apšiltinti pastato sienas, užtikrinant efektyvų energetinių resursų naudojimą. 

Modernizuoti lauko aplinką, atnaujinti pavėsinių grindų dangą. 

Pakeisti lopšelio-darželio teritorijos susidėvėjusią tvorą, kuri neatitinka higienos 

normos reikalavimų.  

 

 

Direktorė                                                                                                     Angelė Juškevičienė  

 


