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Alytus

I. BENDROS ZrrVrOS
Alytaus lop5elis-darZelis ,,Nyk5tukasoo ikurtas 1971 metais.
fstaigos adresas - Studentq
62256 Alytus. fstaigos interneto svetaine www.nykslukas.alytui.h.lt, elektroninis pa5tas
ld@,nvkstukas. alytus. lm. lt.
Alytaus lopSelis-darZetis,,Nyk5tukas" yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti
neformaliojo Svietimo programas. Pagrindine paskirtis ikimokyklinio ir-prieSmokyktini;
vaikq ugdymas. Mokyrno forma - dienine,
kalba - lietuviq kalba.'
-oky.o
fstaigos plotas * 1815,14 mr.

g' 4,

;il*;

II. UGDYMO(SD APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGAI\UZAWMAS
Loplelio-darielio darbuotoj ai
Eil.
Nr.

2016-0 i-01

Darbuotojai

Darbuotojq
skaidius

2016-12-31
Darbuotojq
Etatq
skaidius
skaiiius
a
J
3,0

J

2.

Administracij o s darbuotoj ai
Pedagoginiai darbuotoj ai

Etatq
skaidius
3,0

18

16,25

18

3.

Aptarnauj antis personalas

18

15,5

18

38

J+.t)

38

I

I5 viso

16,25

34.75

Duomenys apie pedagogq kvatilikacij4
g

Eil.
Nr.

a

I

Pedagogai
Pedago ginir{ darbuotoj q skaidius
I5

3.

2016-t2-3t

18

18

lo
IO

10
IO

18

18

iq:

pedagogrl, dirband q pagrindiniame darbe
pedagogrl, di[band q antraeilese pareigose
2.

2016-01-01

Atestuotrl pedago gr+ skaidius :
turindir+ aukletoj o eksperto kvalifikacing katesoriia
turindiq aukletoj o metodininko kvalifikacing
kategorij4
h.urncrq vyresniojo ikimokyklinio ugdymo
aukletoio kvalif rkqging kategorij4
turindiq ikimokyklinio ugdymo aukletoj o
kyalifi kacin? kategorij 4
Neatestuottl pedago gq skaidius

2

l4
a

z

t4
2

Lopie'lio-darZelio ikim_okyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo pedagogq pasiskirstymas pagal amZiq:

nuo 20 iki 30 metq amZiaus - 0,
nuo 30 iki 40 metq amZiaus - 2,
nuo 40 ir 50 metq amZiaus - 8,
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nuo 50 ir vyresni - 4,
penslnlo amzlaus - z.

[staig4 lankaniiq vaikq skailius ir jq pokytis per metus
Vaikq ir grupiq skaidius (fiksuojant rugs€jo I d. dat4)

Vaikq skaidius

Grupiq skaidius
2015.-2016 m. m.

24rc-2017 m. m.

2015-2016 m. m.

24rc-2017 m. m,

9

9

t76

170

Vaikq skaiiius pagal amiiaus grupes 2016 metais
Grupes

Laikotarpis

Darielio

LooSelio

I sl.
2016-01-01
2016-09-01

T7
T6

2 sr. 3 sr.
t7
18
r6
20

4 sr.

5 er.

19

20

6 sr.
22

7 sr.
I9

22

2A

t9

2l

I5 viso

PrieSmokykline
I gr.
9 sr.
22

22

176

t7

t9

170

2016 m. rugsejo 1 d. sukomplektuotos 9 grupes, iS jq 2 ankstyvojo amZiaus, 5
ikimokyklinio amZiaus, 2 prie5mokyklinio amZiaus.
fstaigoje veikia 1 pailgintos dienos grupe, hnko 16 vaikq.
2016 rnetq pabaigoje istaigq lanke 40 specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikai su
kalbejimo ir kalbos sutrikimais, 3 vaikams nustatytas neigalumas.

III. FINANSAI, MATERIALINES BAZES TURTINIMAS, UKINE VEIKLA
Le5os, skirtos lop5eliui-darZeliui 2016 m. pagal mokinio krep5elio
mokiniq apskaidiavimo metodik4 eurais.
Ugdymo

Spaudiniams

Kvalifikacijos
kelimui

1000.00
1000.00

900.00

prlemonems

f*

Skirta le5u
Panaudota leSu

2700,00
19s00"00

1000.00

Vaikq
paZintinei
veiklai
600.00
585.00

Savivaldybes leSos, skirtos ugdymo aplinkai -206404,01 Eur.
Mokinio krep5elio ieSos, skirioi istaigai vieno vaiko i5laikymui
I5 viso skirta le5q istaigai 429848,31 Eur.

-

-

ir

sutartiniq

IKT

I5 viso

1000,00
1015.00

6200,00
23100,00

840,78 Eur.

Gautas 2016 metais papildomas (ne i5 savivaldyb€s biudieto) finansavimas arba
kitokia parama i5 kitq Saltiniq eurais.
Eil. Nr. Projekto, programos, konkurso arba
kitokios paramos (fondai, ministerijos,
ambasados ir t.t.) pavadinimas
1
Europos Saiungos paramos ld5os
2.
lvairiu fondu. ambasadu paramos le5os
3,
Nacionaline mokejimo agent[ra prie
ZUtrrt. Dro srama ..Pienas vaikams"
A
Programa,,Vaisiq vartojimo skatinimas
mokvklose"

Finansines arba Kam ir kaip finansine arba
kitokios paramos kitokia parama buvo
l5raiSka eurais

1797,76

panaudota

Vaikq maitinimui ir
maitinimo salvsu serinimui
Papildomai skiriami
vaisiai vaikq sveikos
mitybos igudZiq
formavimui.

2

).

proc. gyventojq pajamtl

mokestis

Vaikq higienos normq
laikymuisi ir inventoriaus
isisiilmui.

1220,46

paramai
15

viso

3011,82

Informaciniq komunikaciniq technologijq bazd
Lop5elio-darZelio pedagogq metodiniame kabinete yra 2 kompiuteriai su
daugiafunkciniu irenginiu, 2 nebiojami kompiuteriai su interneto prielga, televizorius, DVD
grotuvas, skaitmenine vaizdo kamera, skaitrneninis fotoaparatas. 138 vaikq naudojasi interaktyvia
lenta.

Kompiuterizuotos 6 darbo vietos su interneto prieiga, i5 jq 3 - adminisnavimui, I maitinimo organizavimo ir higienos specialisto kabinet€, 1 - vyriausiojo buhalterio kabinete.
Lop5elis-darZelis turi dvi fiksuoto rySio telefono linijas. Informacija apie lop5elio-darZelio veiklq
skelbiama interneto svetainej e.
2016 metais grupese isigijome 4 radijo grotuvus i5 mokinio krep5elio le5q.

Iv. SOCIALINE PARAMA VAIKAMS
PdeSmokyklinio ugdymo gmpiq vaikq, gavusiq nemokamus pietus:
2016-01-01 ir 20i6-05-37 -2,
2016-09-01 ir 2016-12-3 1 - 1.
2016 rnetq pabaigoje lopSelio-darZelio vaikai atleisti nuo mokesdio uZ teikiam4
neformalqji Svietimq:
100 proc. - 6 vaikai, 90 proc. - 3 vaikai, 50 proc. - 46 vaikai,

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,
vrDrNrs ISrvERrrNrMAS, RE?yll3I1],Di.LYvAvrMAS PROGRAMOSE,

PARTNERYSTE
Vadovai

ISsiiavinimas

Pedagogo kvalifi kacine kategorij a

Vadybine kategorija

Antroji vadovq
kvalifikacine kategorij a

Angele

Auk5tasis

Vyresnioj o ikimokyklinio ugdymo

JuSkevidiene

unlversltetmls,
magistro laipsnis
Auk5tasis
Universitetinis,
magistro lainsnis

aukletojo

Virginija
Davainiene

Vyresnioj o ikimokyklinio ugdymo

aukletojo

Antroji vadovq
kvalifikacine kategorij a

Planavimas

Lop5elio-darZelio,,Nyk5tukas" r,eikla planuojama vadovaujantis 2016 metq veiklos
planu, mokslo metq veiklos prcgrama, 2014-2016 metq strateginiu veiklos planu ir lop5eliodarZelio menesio veiklos planais. Ikimokyklinio ugdymo aukletojai renge ugdomosios veiklos
planus vadovaudamiesi Aiytaus lop5elio-darZelio ,,Nyk5tukas" ikimokyklinio ugdymo programa,
Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraSu, trijose grupese taik€ ,,Ceros pradZios" ugdymo
metodik4. Siekiant paZinti kiekvien4 vaikq, kryptingai planuojama individuali ir grupine vaikq
veikla. PrieSmokyklinio ugdymo pedagogai planuoja veikl4 pagal Prie5mokyklinio ugdymo
bendrqj4 program4, taiko tarptautines ankstyvosios prevencijos program4 ,,Zipio draugai".
Lop5elio-darZelio ugdomoji veikla planuojama fgyvendinant Alytaus lop5elio-darielio 2A141A16
metq sveikatos stiprinimo ir saugojimo ,,Aukime sveiki" program4, integruojant Ikimokyklinio
amZiaus vaikq saugios gyvensenos igudZiq ugdymo program4, Alkoholio, tabako ir kitq psichik4
veikiandiq medZiagq vartoj imo prevencij os programq.
Logopedas planuoja individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas su
Parengtas ugdymo proceso stebdsenos planas
vertinimo ir isivertinimo planas.
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lop5elio-darZelio veiklos kokyb€s

Programas, projektus ir planus renge direktoriaus isakymu paskirtos laikinos ir
pastoviai veikiandios darbo grupes. Lop5elyje-dafielyje veiklos stebesen4 ir isivertinimq vykde
direktoriaus isakymu sudaryta darbo grupe.

Vidinis isivertinimas
Lop5elyje-darZelyje vykdytas vidaus vertinimas ir isivertinimas, taikant Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005-07-22 isakymu Nr. ISAK-1557 patvirtint4
,,lkimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikE'. Atliekant vidaus vertinimq ir
isivertinim4, taikomi ugdymo bfldai, metodai, apklausos ir siekiama paZangos. Parengtas
stebesenos tvarkos apraSas, reglamentuojantis pedagogq veiklos stebesen4. Direktorius ir
direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo ugdymo proceso stebesen4 ir vertina pedagogus.
Tobulinama stebesenos, vertinimo ir lsivertinimo sistema, kuri padeda igyvendinti istaigos
strateginius tikslus ir gerina numaf5rtq ugdymo uZdaviniq igyvendinimo sekmg.

Bendruomene dalyvavo 2 kartus per metus vertinimo ir isivertinimo prccese. Gauti
rezultatai panaudoti istaigos strategijai kurti ir veiklos procesui tobulinti. Vykdytas ,,platusis"
vidaus lsivertinimas. ,,Giluminiam" vidaus isivertinimui pasirinkta veiklos sritis ,,Vaiko ugdymas ir
ugdymasis" ir pagalbinis rodiklis ,,Mokytojo ir ugdytinio s4veika". Darbo grupe vykde tevq ir
pedagogq anketinE apklausq, rinko duomenis, analizavo ir vertino.
Gauti duomenys parode, kad 90 proc. apklausrqjq tevq patenkinti vaikq ugdomosios
veiklos organizavitnu, pedagogq khrybine seknie ir teiliamomls-paslaugomis bei vaikq pasiekimais,
5 proc. tevq si[lo skirti daugiau demesio vaikq individualiai veiklai, 2 proc, tevq pareiSke nor4
bendrauti su pedagogais naudojant ivairias informacines technologijas. I5analizavus pedagogq
sEveik4 su vaiku, ivertinta 85 proc. * gera pedagogq ir vaikq partneryste, organizuojant vaikq
veikl4, i0 proc. - si[loma pedadogams dirbti su vaiku individualiai pagal poreikius, 6 proc. ie5koti naujq ugdymo budq ir formq.
Atliktas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq vertinimas 2
kartus per metus. Jvertinus ir i5analizavus vaikq paZangos, pasiekimq ir lgytq igudZiq visumq,
nustatl'ta, kad 85 proc. vaikq pasieke ry5kiq pokydiq.
Ugdymo kokybes ir vaikq ugdymo(si) paZangos gerinimui, ie5koma naujq inovacijq,
tikimes aktyvaus tevq dalyvavimo istaigos gyvenime. fsivertinimo rezultatai panaudoti
ugdomosios veiklos planavimui, numatomos tinkamiausios vaikq ugdymo kryptys.

Rezultatai
LopSelio-darZelio ,,Nyk5tukas" veikla organizuota atsiZvelgiant i strateginius istaigos
tikslus, uidavinius ir numatytas igyvendinimo priemo:res.2014--2016 metq strateginio plano tikslas
- sudaryti SiuolaikiSkas ir saugias ugdymo(si) s4lygas, teikti kokybi5kas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo paslaugas. Tikslo igyvendinimui modernizuojama ir kuriama saugi
ugdymo aplinka, stiprinama vaikq sveikata ir organizuojamas kokybiSkas ugdymas.
Atnaujinta ir papildl'ta 9 lop5elio-darZelio grupiq ugdymo aplinka sertifikuotais
Zaislais, Zaidimais ir ugdymo priemonemis, kurios padeda lavinti vaikrl pojudius, intelekt4, ugdo
krlrybi5kum4 ir savaranki5kum4, gerina kalbing ir kult[ring aplink4. Grupese nupirkti vaikiSki
Zaisliniai baldai k[rybiniams Zaidimams, poilsiui ir vaidybai: virtuveles, parduotuves, bibliotekos,
teatrai, minkStq baldq komplektai. Turtinama moderniq ir Siuolaiki5kq sporto ir muzikos saliq saugi
emocine ir fizine aplinka. Aktyvus vaikq sportavimas stiprina ir grudina vaikq ogranizm4, skatina
fizin]aktyr,rum4. [sigijome sporto ir judejimo priemones ir inventoriq: kopeteles laipiojimui, virviq
komplekt4, basein4 su kamuoliukais, gimnastikos kamuolius. Muzikiniam vaikq ugdymui nupirkti
kokybiSki ir modern[s muzikos instrumentai
Lop5elio-darZelio aplinkoje sukurtos turtingos ir funkcionalios edukacinds erdvds
vaikq estetiniam, tautiniam, kurybiniam ugdymui ir kalbos lavinimui: lego ir knrybiniq Zaidimq
kambarelis, seklyteie su biblioteka, logopedo kabinetas, spolto ir pramogq kambarelis. Edukacines
erdves papildytos naujomis ugdymo priemonemis: Sviesos stalais, moderniais konstrukloriais,
piesimo ir ra5ymo lentomis. Logopedo kabinete nupirktos funkcionalios kalbos lavinimo
priemones, Zaidimai ir Zaislai. Smals[s, kuriantys ir nuolat besimokantys vaikai su pedagogais
atranda ldomias ugdymo priemones, renkasi veiklq ir j4 keidia pagal poreikius, tyrineja ir
eksperimentuoja. Sukultose tradicinese ir netradicinese edukacinese erdvese gereja visapusi5kas
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vaikq raidos vystymasis, vaikq gebejimai atitika brandumo mokyklai standartus. Atnaujinta lauko
aplinka, lsigytos dvi aaujos judejimo ir judesiq lavinimo priemon€s, pastatytos trys smelio deZes
su dangdiais. Visos smelio deZes pakeistos naujomis pagal higienos nonnos reikalavimus.
Ugdymo(si) sqlygq gerinimui ir ugdymo proceso modernizavimui buvo racionaliai panaudotos
skirtos mokinio krep5elio ir savivaldybes leSos.
Vaikq higienos igudZiq ir maitinimo gerinimui panaudotos paramos ir savivaldybes
1e5os. Pakeisti vaiki5ki indai ir irankiai, patalyne ir rank5luosdiai keturiose grupese. Nupirkti
Zaismingi kilimai vaikq Zaidimams dviejose grupdse, logopedo kabinete.
Nerenovuotarne lop5elio-darZelio antrajame korpuse keturiose grupese pakeistos
spintos-lovytes ir dalinai perdaZytos sienos. Pakeisti 6 grupiq susidevejg tualetai, praustuvai ir
pusvon€s. PerdaZyti dviejq laiptiniq laiptai ir trijq grupiq grindys. {sigyti langq pritraukejai vaikq
saugumui. Lop5elio-darZelio ugdomoji aplinka atitinka higienos normq reikalavimus, vaikq ir
uZtikrinamas darbuotojq saugumas.
Vaikq maitinimas - labai svarbus lop5elio-darZelio kokybes rodiklis. Sudarytos geros
vaikq maitinimo(si), sveikatos ugdymo ir stiprinimo s4lygos. Organizuojamas vaikq maitinimas
pagal sudar1.t4 4 savaidiq perspektyvini valgiara5ti, uZtikrinama visaverte mityba, Atlikta tevq
apklausa ir nustatyta, kad 89 proc. tevq patenkinti vaikq maitinimo organizavimu.
Vaikq sergarrumas analizuojamas kiekvien4 ketvirt!. 2016 metais del ligos I vaikas
vidutiniSkai praleido 3,5 dienos per menesi. Ankstyvojo ir jaunesniojo ikimokyklinio amZiaus
vaikai dainiau sirgo vir5utiniq kvepavimo takq ligomis, nes jq imunine sistema dar tik formuojasi.
Adaptacijos laikotarpiu vaikai serga daZniau, kol pripranta prie lop5elio-darZelio aplinkos.
Maiiausiai sirgo vyresniojo ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikai. Bendradarbiaujant su
visuomen€s sveikatos biuro sveikatos prieZiDros speciaklistu analizuojamas vaikr4 sergamumas
mokytojq tarybos posedZiuose.
Tenkinami ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupiq vaikq poreikiai,
organizuojamas kokybi5kas ugdymas, atsiZvelgiama i tevq (globejq) lOkesdius. Sekmingai
igyvendinamos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programos, parengtos kvalifikacijos
tobulinimo programos. Organizuoti tradiciniai ir netradiciniai renginiai, edukacines programos,
dalyvauta projektuose, akcijose, konkursuose, parodose. Renginiai patalpinti lopSelio-darZelio
interneto svetaineje, Alytaus gide. Minejome pasauling sveikatos dien4,,Sveikas vaikas - laimingas
vaikas". Vykdeme plojektq ,,Rugsejis - spofiavimo ir sveikatos mdnuo". Surengta Europos judrioji
savaite lop5elio-darZelio bendruomenei. Organizuota akcija ,,Dantukq feja" su UAB ,,Drogas"
atstovais. Vyko tradicine advento vakarone su Kaleda i5 eepkeliq raisto. Bendradarbiavome su
edukaciniq progrurnq rengejais ,,MaZqjq ugdymas" ir organizavome edukacines programas:
,,Pasibidiuliaukime", ,,DarZoviukai", ,,Mano kepaliukas", kuriose vaikai suZinojo apie va5k4 ir
biteles, darZoviq naud4 sveikatai, kepe savo duonel€s kepaleli.
Organizuotos lietuviq kalendorines Sventds, naudotos ivairios formos. Vyko
pramogos: ,,UZgaveniq linksmybes", ,,Visi !Kazimiero kermo5iq". Dalyvavome Sventeje ,,MaZqjrl
Kaziukq mugd" Alytaus progimnazijoje. Vyko pramogos darZelio kiemelyje: ,,Sveikas darZeli",
,,Vasar€les spalvos il Rudenelio dovanos".
Vykdyta aplinkosaugine akcija su tevais ,,inkilq kelimas", dalyvauta akcijoje
Vykdytas projektas,,Apkabinkime ZemE gerais darbais",
Lietuvai".
,,Darbelis
Vaikq tauti5kumo, pilieti5kumo ugdymui ir istorines atminties puoselejimui
organizuotas minejimas ir surengta paroda bei menine kompozicija ,,Sausio l3-ajai", vyko tautine
Svente ,,Ai labai myliu Lietuvq" ir tradicine mokslo metq uZbaigimo Svente lop5elio-darZelio
bendruomenei,,GeguZine darZelio kiemelyje". Pamineti bendruomeniq metai.
Siekiama kryptingo pedagogq kvalifikacijos tobulinimo ir skatinami pedagogai
atestuotis. Sudarytos geros s4lygos istaigos darbuotojams tobul€ti ir profesinei kompetencijai augti.
Kvalifikacijos tobulinimas gerina ugdymo proceso organizavimo kokybg, vadovai igijo naujq
vadybos kompetencijq. Nenutr[kstamas dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose, padejo siekti
ugdymo pokydiq vaikq kfrrybiniam, meniniam, kalbos ir sveikatos ugdymui. Pedagogai gebejo
tenkinti vaikq smalsum4, naudodami informaciniq komunikaciniq technologijq priemones.
Tobulino kompiuterinio ra5tingumo igtdZius ir skleide ger4iq patirt! pedagogams ir tevams.
Naudojant IKT pliemones rengiami prane5imai t€vams (globejams) apie vaikq pasiekimus,
organizuoti susirinkimai, logopedines pratybos il veikla su vaikais prie interaktyvios lentos.
Pedagogai sulauke tevq (globejq) teigiamq ivertinimq ir padekq. 2016 metais pedagogai ir vadovai

Kooiia tikra
cli'n{PrtedD<

tobulino kvalifikacij4

ir

dalyvavo kvalifikaciniuose renginiuose Alytuje

ir

respublikiniuose

renginiuose.

Atestuoti visi lop5elio-darZelio pedagogai. Suteikta logopedo metodinirko
kvalifi kacine kategorij a logopedui.
Organizuotas papildomas meninis ir kurybinis ugdymas su gabiaisiais vaikais.
Sudarytos s4lygos vaikams lankyti sporto, krep5inio ir Sokiq b[relius vaikq gabumq pletojimui.
Lopsetyje-darZelyje sekmingai integruojami Alytaus vaikq globos namq vaikai.
Dalyvavimas programose
LopSelis-darZelis ,,Nyk5tukaso' dalyvavo pieno produktq vartojimo vaikq ugdymo
istaigose paramos programoje ,,Pienas vaikams" ir Vaisiq vartojimo skatinimas vaikq ugdymo
istaigose programoje ir gerino sveikos mitybos igudziq formavim4. Lop5etio-darZelio darbuoiojai
rlpinosi, kad vaikams bfrtq tiekiami ekologiSki ir kokybi5ki maisto produktai. Dalyvaujant
programose mok€me vaikus sveikai maitintis, gilinome Zinias apie vaisiq, darZoviq, suldiq ir pieno
naud4 sveikatai. Sudarytos geros maitinimo(si) ir sveikatos ugdymo s4lygos, uZtikrinama visaverte
mityba. Sios programos finansuojamos Europos S4jungos ir Lietuvos Respublikos biudZeto
leSomis.

Dalyvavome V5[ ,,Vaiko labui" tarptautineje vaikq socialiniq igfldZiq ugdymo
prevencijos programoje ,,Zipio draugai". Programos tikslas - 5-7 metq vaikams
ig)'ti sociaiiniq
gebejimq ir geresnes vaikq emocines savijautos.
Tikslingai igyvendinome Alytaus lop5elio-darZelio ,,Nyk5tukas"
20141016 metq
sveikatos ugdymo ir stiprinimo progr.lm4 ,,Aukime sveiki" ir dalyvavome respublikines
ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacijos ,,sveikatos Zelmeneliai" veikloje. Programos tikslas
skirti dideli demesi vaikq ir tevq sveikatingumo ugdymui, sveikos gyvensenos igudZiq formavimui,
vaiko raidai vystymuisi, fiziniam aktyvumui ugdl'ti.
Socialiniai partneriai
Lop5elis-darZelis pletoja rySius ir bendradarbiauja su ivairiomis lstaigomis:
Respublikine ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacija,,sveikatos Zelmeneliai",
Ugdymo inovacijq centru, Kauno vaikystes pedagogikos centru ir Kauno lop$eliudarZeliu ,,AuSrind", Druskininkq lop5eliu-darZeliu ,,Bitut6", MaZeikiq lop5eliu-darieliu ,,Bitute",

VSl,,Vaiko labui",

c

q

VSf ,,Nacionaline krep5inio akademija",
Vaiko ir mamos dienos centru,,Kutis",
Alytaus kolegija, Alytaus vaikq globos namais, Alytaus Piliakalnio progimnazija,
Alytaus miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biuru,
Alytaus miesto pedagogine psichologine,
Alytaus Jurgio Kundino vie5osios bibliotekos Pirmojo Alytaus filialu,

Alytaus muzikos mokykla,
Alytaus kultlros ir komunikacijos centru,
Pirmoj o Alytaus bendruomene,
Alytaus leliq teatru,,Aitvaras",

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vie5osios tvarkos

skyriaus

Prevencijos poskyriu.

Alytaus lopieliais-darZeliais: ,,Pu5yndlis", ,,Pasaka",,,Saulut€,.' ,,Obeldl€.,,
_
,,Saltinelis", ,,Girinukas", ,,Boruzdl6" ,,Putineiis", ,,vyturdlis", ,,volungefe",- ,,vilties; mokykiadarZeliu,,,Drevinuko" mokykla-darZeliu.
2016 metais pasira5ytos sutartys su Marijampoles kolegija del studentq praktinio
mokymo, su Alytaus kolegija del studenq praktinio mokymo ir organizuojamq seminarq, mokymq.
Bendradarbiaudami su socialiniais parneriais inicijavome renginius, dalijomes
patirtimi ir skleideme gerQi4 patirti apie lop5elio-darZelio veikl4. Pedagogai su vaikais lankesi
netradicinese aplinkose, dalyvavo [vairiuose renginiuose: bibliotekoje, progimnazijoje, kolegijoje,
muzikos mokykloje, AKKC,

KoPiia tikla

a#fl"{o/rt{e.2

Tarptautinis bendradarbiavimas
Bendradarbiavome ir stiprinome ry5ius virtualioje erdveje su Jungtines Karalystes
lietuvi5ku vaikq darZeliu ,,Moksliukas". Domdjomes lietuviSkq tradicijq puoselejimu uZsienyje,
skleideme savo lopielio-darZelio darbo patirti, Lop5elio-darZelio interneto svetaineje yra versija anglq kalba, tobulinami anglq kalbos igDdZiai.

vI. SVARBIAUSI LOPSELIO-DARZELTD

poKyiIAI,

2016 METU PASIEKIMAT, LAIMETMII,
PROBLEMOS rR JU SpnnNnrVro BtiDAI

Lop3elyje-darZelyje ,,NykStukas" uZtikrinamas kokybiSkas ikimokyklinis ir
prie5mokyklinis ugdymas, paslaugq teikimo lvairove ir padedama Seimoms ugdyti smalsq,
kDrybing4, laisv4, olq il iniciatyvq vaik4.
Sekmingai teikiamas privalomas prie5mokyklinis ugdymas. 44 prie5mokyklinio
amZiaus vaikai parengti mokymuisi mokykloje, igijg socialiniq igudZiq, moka bendrauti su
bendraamZiais, atlikti logines uZduotis.
Lop5elio-darZelio bendruomene puoselejo savitas istaigos tradicijas ir skleide ger4ja
darbo patirti. Vyraujantys darn0s ir Silti santykiai suburia istaigos bendruomeng pokydiams ir
afviros demokratin€s visuomenes kaitai. Sukurtos modernios ir saugios edukacines erdves vaikq
ugdymui gerina istaigos ivaizdi ir paZadina kiekvieno bendruomenes nario kurybi5kum4, saviraiSk4,
naujq idejq sklaid4.
Rekonstruotas pirmasis korpusas, modemizuotos 5 grupiq patalpos, erdvios sporto ir
muzikos sales. Antrajame nerenoluotame korpuse pakeisti susidevejg vaikiSki tualetai, kriaukles,
pusvones ir pakeistas vamzdynas. Sukurta moderni ir saugi ugdomoji aplinka gerina s4lygas vaikq
ugdymui, sveikatai, poilsiui, maitinimui.
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Pakeisti 9 lop5elio-darZelio grupese, logopedo kabinete visi vaikiSki baldai
atitinkantys higienos normos reikalavimus.
Renovuotas metodinis pedagogq kabinetas padeda profesionaliai taikyti informacines
komunikacines technologijas, tobulinti kompetencijas, Organizuoti tevq susirinkimai, vykdyta
metodines veiklos sklaida, rengti seminarai miesto ir respublikos pedagogams,
-informaciniq -komunikaciniq
Organizuoti seminarai: ,,SklandZios kalbos link su
technologijq
priemonemis" Alytaus miesto ir rajono pedagogams ir logopedams. Bendradarbiaujant su
respublikines ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacija ,,sveikatos Zelmeneliai" surengtas
seminaras respublikos pedagogams ,,Prevencinio darbo su Seima stiprinimas itraukiant tevus i
sveikatinimo veikl4 darZelyie". Dalyvavome respublikines ikimokykliniq lstaigq darbuotojq
asociacijos ,,Sveikatos Zelmeneliai" veikloje ir ataskaitineje konferencijoje ,,Laidiiam, Sokaml,
begiojam - kartu su Seima sportuojam". 20 istaigos pedagogq yra asociacijos nariai, kuriems lteikti
paZymejimai, gautos padekos.

Vyko sekmingas tarptautiniq ir respublikiniq projektq ir programq integravimas i
ugdymo procesq. Vaikq ansamblis dalyvavo renginiuose: Dzfikijos regiono muzikos ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklq festivalis - konkursas ,,Dzukq balsas" Alytaus
muzikos mokykloje, VIII-asis respublikinis jaunqjq atlikejq lop5iniq konkursas ,,Pavasario Ziedai 2016" Daugq meno ir sporto mokykloje, advento-kaledq laikotarpio tautosakos konkursas
,,Leliumojo'Alytaus kulturos ir komunikacijos centre. Gautos padekos ir diplomai,
VSf Nacionaline krepSinio akademija pakviete dalyvauti, krepSinio b0reli lankandius
vaikus ir jq Seimas ! varZybas bei iSvykas. Dalyvavome ,,Alytaus darZelinukq dempionatas - 2016",
fveikg pirmqii etap4 krep5ininkai laimejo II viet4, gauti diplomai ir taure. Vykome i krep5inio
varZybas su Lietuvos miestq maZaisiais kep5ininkais Lietuvos ryto arenoje, gautos padekos ,,Tu
tarp 10-ies stipriausiq darZelitl Lietuvoje". Dalyvavome Pirmojo Alytaus krep5inio aik5teje
AlYmpiadoje - 2016, krep5ininkai varZesi su A[1taus miesto darZelinukais ir laimejo antr4 viet4,
gauti diplomai ir taure.
Lop5elis-darZelis puoseleja krepSinio tradicijas, netradicines sporto veiklas nuo
maZens ir pritaria naujq idejq kurimui Alytuje.
LopSelio-darZelio pedagogai pakviete vaikus su tevais dalyvauti akcijoje Pasaulinei
sveikatos dienai pamineti ,,Sveikas vaikas - laimingas vaikas" ir respublikiniame renginyje-
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seminare ,,Sportuoju

ir augu sveikas",

gautos padekos

ir siurprizai. Organizuota

Europos judrioji

savaitd.

LopSelio-darZelio pedagogai, tevai ir vaikudiai surenge parodas ir dalyvavo
renginiuose: parodose ,,Lyg bultininkai prikelkime daiktus naujam gyvenimui", ,,Mano paveikslo
paslaptys", autorine paroda ,,Gimtines pievomis ei.nu" Pirmojo Alytaus bibliotekoje, parodoje
,,Velykq belaukiant" Alytaus kult[ros komunikacijos centre, gautos padekos ir siurprizai. Konkurse
,,Ridu ridu", gautos vaiko ir mamos dienos centro ,,Kutis" padekos. Padekos iraSytos lop5eliodarZelio,,Svediq knygoje".
Tapome aplinkosauginio projekto ,,Mes rOSiuojam" prizq laimetojais. UZ surinktus
ta5kus isigytas sporto inventorius sporto saleje. Gauta padeka, kad esame neabejingi mus visus
supandios aplinkos tausojimui ir savo sveikatos saugojimui. Dalyvaujame aplinkosauginiameekologiniame projekte ,,La\iapdda", isirengg minidarZ4lop5elio-darZelio aplinkoje.
Prieimokyklinio ugdymo grupiq vaikai, tevai ir pedagogai dalyvavo tarptautineje
Seimq k0rybos i5 smelio fotografijq parodoje ,,Smelio pasakojimai". Kauno apskrities
ikimokykliniq istaigq dailes ugdytojq draugija atsiunte padek4.
Organizuota saugi ir sveikat4 saugojanti vasaros mank5ta ,,Sportuoju k augu"
bendradarblaujant su tevais. Dalyvauta akcijoje ,,Saugi vasara", vaikai dalyvavo parodoje ,,Saugi
vaikyste ir gavo Lietuvos gyvybes draudimo fmones asociacijos siurprizus.
Lop5elyje-darZelyje vykdyta prevencine programa ,,Saugumo ugdymas" su Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato VieSosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyriu.
Pareigfi.nai ir vaikq bidiulis Amsius moke vaikus saugaus eismo taisykliq, saugumo kelyje, vaikai
suZinojo, kam reikalingi at5vaitai. Vaikai dalijosi savo patirtimi, atliko uZduotis ir gavo dovanq.
Prisijungeme p:ie jau tapusios tradicines pilietines akcijos ,,Atmintis gyva, nes
liudija", kureme Tolerancijos dienos simboli - pauk5ti, gautos Tarptautines istorinio teisingumo
komisijos padekos.
lstaigos bendruomene dalyvavo kaledines eglutes iZiebimo Sventeje Pirmojo Alytaus
aik5teje, vaikai gavo siurprizus.
Tarptautin€s mokytojo dienos proga uZ stropq ir k[rybi5k4 darb4 dvi pedagoges
apdovanotos Alytaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus padekos raStais uZ
kfrrybiSk4 darb4 il gerosios patirties skleidirnq. Alytaus miesto savivaldybes mero padekos raStu
apdovar:ota direktoriaus pavaduotoja ugdymui uZ stropq ir k[rybiSk4 darb4 bei gerosios patirties
sklaid4.

Racionaliai ir taupiai naudojome skirtas leSas, tikslingai nustateme prioritetus,
kryptingai lgyvendinome numatytus strateginius tikslus ir uZdavinius priemonems lsigyti.
B0tina uZbaigti lerenovuoto antrojo korpuso 6 grupiq tualetq ir prausyklq patalpq
remont4.

ApSiltinti pastato sienas, uZtikrinant efektyvq energetiniq resursq naudojim4.
Modernizuoti lopSelio-darZelio lauko aplink4, pastatyti lauko Zaidimq aik5telese
sporto irenginius, gimnastikos kompleksus, dalyvaujant tarptautiniame projekte Nr. LT-PL/081.
Atnaujinti pavesiniq grindq dang4 ir pavesiniq sieneles.
B0tina patvirtinti Al1'taus miesto savivaldybes tarybos sprendimu del didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus pagal etatiniq pareigybiq normatyvus. Nedidinant pareigybiq
skaidiaus, o perskirstant darbo funkcijas darbuotojams dideja darbo krflvis, toddl sudetinga vykdyti
sveikatos saugos reikalavimus pagal Lietuvos higienos :lo:ma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir
prie5mokykl inio ugdymo programq vykdymo bendriej i sveikatos saugos reikalavimai".
Pakeisti lop5elio-darZelio teritorijos susidevejusi4 tvor4, kuri neatitinka higienos
normos reikalavimu.
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