
                                     

 

                                   ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 

 

DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Įsteigimo data — 1971 m. 

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

vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Įstaigos adresas — A. Juozapavičiaus g. 44, LT-62256 Alytus 

Darbuotojų skaičius — 43 

Administracijos 

darbuotojai 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtojai 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Kiti pedagogai Aptarnaujantis 

personalas Spec. 

pedagogai 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Direktorius — 1 

Direktoriaus   

pavaduotojas 

ugdymui — 1 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ūkiui — 1 

Vyr. buhalteris — 1 

Sveikatos priežiūros 

specialistas — 1 

13 3 1 1 20 

 

 

 

 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal amžių:  

nuo 20 iki 30 metų amžiaus — 0, 

nuo 30 iki 40 metų amžiaus — 4, 

nuo 40 ir vyresni — 11, 

pensinio amžiaus — 1. 

 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal lytį:  

moterys — 16, 

vyrai — nėra. 

Įstaigos plotas — 1815,14 m² 

Grupių skaičius su atskirais miegamaisiais 

Lopšelio grupės — 2 

Darželio grupės — 0 

Priešmokyklinio ugdymo grupės — 1  

 

2012 m. grupių komplektacija, vaikų skaičius, specialiųjų poreikių vaikai 

 

Vaikų 

skaičius 

pagal 

projektą 

Lopšelio 

grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

lopšelio 

grupėse 

Iš viso  

vaikų 

lopšelio 

grupėse 

Darželio 

grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

darželio 

grupėse 

Iš viso 

vaikų 

darželio 

grupėse 

   Priešmokyk-              

linių ugdymo 

grupių skaičius  

ir vaikų 

skaičius 

Bendras 

ikimokyklinio 

ir priešmokyk-

linio amžiaus 

vaikų skaičius 

Iš jų 

specialiųjų 

poreikių 

vaikų 

skaičius 

205 2 15,15 30 5 20,19,18, 

20,19 

96 2/31 157 43 



 

 

Vienam ikimokyklinio ugdymo programos vaikui, ugdomam lopšelyje-darželyje, tenkanti lėšų suma –  

7061 Lt. 

 

Vienam priešmokyklinio ugdymo programos vaikui, ugdomam lopšelyje-darželyje, tenkanti lėšų suma – 

7193 Lt. 

 

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį švietimą, skaičius 

 

Vaikų skaičius Moka už teikiamą 

neformalųjį 

švietimą 100% 

Moka už teikiamą 

neformalųjį švietimą 

50% 

Nemoka už teikiamą 

neformalųjį švietimą 

157 91 34 32 

 

Socialinė parama 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius: 

2012-01-01 – 2012-05-31 – 10, 

2012-09-01 – 2012-12-31 – 15. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims įsigyti 

skaičius — 25.                                                                                           

 

II. DUOMENYS APIE VADOVŲ IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ 

 

Vadovų kvalifikacija 

 

Vadovai Pedagogo kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinė 

kategorija 

Dalyvavimas seminaruose 

ir kursuose (val. skaičius) 

Direktorius 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Vyresniojo 

ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo 

Vyresniojo 

ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė 

kategorija 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė 

kategorija 

28 val. 

 

64 val. 

 
Pedagogų kvalifikacija 

Iš viso 

pedagogų 

Ikimokyk- 

lino ugdymo 

auklėtojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

 

 

Vyresniojo  

ikimokyklinio 

ugdymo  

auklėtojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

Auklėtojo 

metodininko 

kvalifikacinė 

kategorija 

Specialieji 

pedagogai 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Neates-

tuoti 

peda-

gogai 

Pedagogų, 

dalyvavusių 

2012 m. 

seminaruose, 

skaičius 

 

 
18 

 

2 

 

14 

 

– 

Vyresniojo  

logopedo 

kvalifikacinė 

kategorija 

Muzikos 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija  

 

– 

 

18 

 

 

 

 



 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai 

                                                                                                                                             (tūkst. Lt) 

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 2012-iesiems 

metams 

Asignavimai 

biudžetiniams 

2013-iesiems 

metams 

1. Iš viso asignavimų:  1143,3 1034,2 

išlaidoms 1143,3 1034,2 

iš jų darbo užmokesčiui 658,3 600,7 

turtui įsigyti – – 

2. Finansavimo šaltiniai: 1143,3 1034,2 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 763,3 642,3 

2.2. Savivaldybės biudžeto lėšos (specialioji 

tikslinė dotacija) 

358,6 375,9 

2.3. ES ir užsienio fondų lėšos _ _ 

2.4. Valstybės biudžeto lėšos 7,4 9,0 

2.5. Aplinkos apsaugos specialioji programa _ _ 

2.6. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos _ _ 

2.7. Užimtumo fondo lėšos _ _ 

2.8. Kiti šaltiniai 14,0 7,0 

                                  Informacija apie biudžetinės įstaigos išlaidas per 2012 metus 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtintas planas 

su patikslinimais 

(tūkst. Lt) 

Gauti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Kasinės išlaidos 

(tūkst. Lt) 

1. Darbo užmokestis 658,4 658,3 658,3 

2. Socialinio draudimo įmokos 202,6 202,5 202,5 

3. Mityba 120,3 120,3 120,3 

4. Medikamentai  0,6 0,6 0,6 

5. Ryšių paslaugos 2,7 2,7 2,7 

6. Spaudiniai  2,0 2,0 2,0 

7. Kitos prekės 14,9 14,9 14,9 

8. Kvalifikacijos kėlimas 1,2 1,2 1,2 

9. Komunalinės paslaugos             108,4 108,4 108,4 

 Iš viso 1111,1 1110,9 1110,9 



 

 

Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo auklėtojui ir priešmokyklinio ugdymo pedagogui, dirbančiam 

lopšelyje-darželyje, išmokamas darbo užmokestis, atskaičiavus mokesčius per mėnesį – 1284 Lt. 

 
Informacija apie biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidas per 2012 metus 

Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Gauta (tūkst. Lt) Išlaidos (tūkst. Lt) 

1. 2%  pajamų mokesčio parama 2,6 4,0 

2. Pieno programos parama 6,7 5,3 

3. Švietimo ir mokslo ministerija – – 

4. Švietimo aprūpinimo centras – – 

5. Kiti šaltiniai (vaisių programa) 4,7 4,7 

 Iš viso 14,0   14,0 

 

Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą 

 

              Įgyvendintas Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“  vidaus patalpų, įrangos ir baldų 

atnaujinimo projektas   Europos Sąjungos paramos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Renovuotas pirmasis korpusas, sukurta moderni, saugi ir estetiška  ugdymo(si) aplinka, atitinkanti 

vaikų amžių ir higieninius reikalavimus. Sudarytos geros sąlygos vaikų žaidimui, maitinimui ir poilsiui  

grupių, miegamųjų, vaikų  rūbinėlių, prausyklų, tualetų ir virtuvėlių patalpose. Įkurta moderni sporto 

salė, sudarytos palankios sąlygos vaikų sportavimui ir sveikatos stiprinimui. Atnaujintoje, jaukioje 

muzikos salėje tenkinami vaikų saviraiškos poreikiai ir polinkiai, puoselėjamos dzūkų krašto tradicijos 

ir papročiai bendradarbiaujant su tėvais (globėjais). Pakeista apšvietimo sistema, vamzdynai, 

sanitariniai mazgai, įrengta  gaisrinė signalizacijos sistema ir  įsigyta nauja buitinė-virtuvinė įranga. 

Visose lopšelio-darželio vaikų ugdymo patalpose seni baldai pakeisti moderniais: staliukai, kėdutės, 

lovos, žaislų spintos,  vaikų higienos ir maitinimo inventorius. Sudarytos geros darbo sąlygos 

personalui,  tenkinami vaikų poreikiai ir tėvų (globėjų) lūkesčiai. Teikiamos kokybiškos paslaugos ir 

pagalba ugdytiniams, integruojami vaikai iš socialinės rizikos ir nepilnų šeimų. 

         Antrajame korpuse įrengtas modernus metodinis kabinetas su įranga: trys kompiuteriai, 

daugiafunkcinis įrenginys, interaktyvi lenta, multimedijos projektorius, skaitmeninė vaizdo kamera, 

televizorius, DVD grotuvas, konferencijų stalas su kėdėmis, minkštas baldų komplektas.  Metodinio 

kabineto funkcionalumas skatina IKT plėtrą, didina pedagogų motyvaciją naudotis kompiuterine 

įranga ir gerina ugdymo proceso organizavimą. 

           Atsižvelgiant į strateginį planą, įgyvendinti lopšelio-darželio strateginiai tikslai, pasiektas 

geras rezultatas pagal numatytas priemones: atnaujinti vaikų kūrybinių žaidimų kampeliai, įsigyta 

modernių ugdymo(si) priemonių, žaislų ir knygų vaikų ugdymui. Pakeisti kilimai vaikų žaidimų 

erdvėse trijose grupėse. Renovuotose muzikos ir sporto salėse nupirktos sporto, judėjimo ir muzikinio 

ugdymo priemonės ir inventorius. Atnaujintos judėjimo priemonės lauko žaidimų aikštelėse. Vaikų 

maitinimo gerinimui ir organizavimui keturiose grupėse pakeisti vaikiški indai ir įrankiai. Pakeista 

dalis  indų maisto ruošimui virtuvėje. 

 

IV. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ, VEIKLOS TOBULINIMAS 

 

Socialiniai partneriai 2012 m. 

 

          Lopšelis-darželis sėkmingai bendradarbiavo su socialiniais partneriais: Ugdymo 

inovacijų centru, Kauno vaikystės pedagogikos centru ir Kauno lopšeliu-darželiu „Aušrinė“, 



Alytaus miesto pedagogine psichologine  tarnyba, Alytaus rajono  švietimo ir  pedagoginės 
psichologinės  
 
 
 
pagalbos centru, Alytaus vaikų globos namais, Alytaus Piliakalnio pagrindine mokykla, Alytaus 

Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filialu, Alytaus lopšeliais-darželiais „Linelis“, 

„Girinukas“, „Obelėlė“, „Saulutė“, „Putinėlis“, „Vyturėlis“, „Pasaka“ ir Veisiejų lopšeliu-darželiu 

„Ąžuoliukas“. 
             Pedagogai ir vadovai dalyvavo Alytaus kolegijos vykdomo projekto „Alytaus regiono 

gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ mokymuose. Lopšelio-darželio vadovai 

dalyvavo vadybiniuose mokymuose, kurie vykdomi įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007–2012 metų programą pagal Ugdymo plėtotės 

centro įgyvendinamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. 10 lopšelio-darželio 

darbuotojų dalyvavo Europos Sąjungos projekto „Švietimo įstaigų administracinio personalo 

kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ mokymuose.  
            Lopšelis-darželis dalyvavo pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo įstaigose paramos 

„Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ programose. 

 

V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 METŲ LAIMĖJIMAI 

          Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ baigtas įgyvendinti lopšelio-darželio vidaus 

patalpų ir įrangos atnaujinimo projektas. Renovuotos penkios ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės. Įrengtos erdvios sporto ir  muzikos salės, atnaujintas lego žaidimų kambarys ir 

logopedo kabinetas. Lopšelyje-darželyje pakeisti vaikiški baldai atitinka higieninius reikalavimus, 

suteikia jaukumo, tenkina vaikų poreikius ir estetinį pasigėrėjimą, džiugina tėvus (globėjus).  

          Sukurta šiuolaikiška ugdymo(si) aplinka, įsigyti funkcionalūs žaislai ir inventorius 

padeda vaikams skatinti individualumą ir kūrybiškumą, formuoja tautinio ugdymo pagrindus.   

                      Įrengtas metodinis kabinetas su daugiafunkciniais IKT įrengimais, moderniais baldais 

suteikia pedagogams galimybę profesionaliai tobulėti, domėtis naujovėmis ir dalintis gerąja patirtimi.  

            Dalyvavome seminaruose, kursuose, mokymuose ir įgytas žinias taikėme vaikų ugdymo 

proceso organizavimui, ugdymo kokybės gerinimui. 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. Tobulinome kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir  taikėme 

IKT naujoves vaikų ugdymo organizavimui ir bendradarbiavimui su tėvais (globėjais). Teikėme 

paslaugas ir paramą socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams. Logopedas 

pagalbą teikė 42 vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Išvyko iš lopšelio-darželio 31 

priešmokyklinukas sėkmingai parengtas mokymuisi mokykloje.  

           Lopšelyje-darželyje palaikomas bendruomenės narių iniciatyvumas, aktyvumas ir 

skatinamas įsitraukimas į įstaigos veiklą. Bendruomenė kūrė ir puoselėjo savitas įstaigos tradicijas, 

dalyvavo renginiuose, parodose  ir išvykose. Išleistas lopšelio-darželio laikraštis „Nykštukas“ Nr. 7 ir 

Nr. 8. Sukurtoje  interneto svetainėje http://www.nykstukas-alytus.lt/ skelbėme viešą ir išsamią 

informaciją  apie įstaigos veiklą. 

           Tarptautinės mokytojo dienos proga už stropų ir kūrybišką darbą trys pedagogės 

apdovanotos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais, vienai 

pedagogei paskirta piniginė premija  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 pradinių klasių mokiniais. Ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 

pedagogai bendradarbiavo su Alytaus vaikų globos namais. 

        Organizavome parodas bendradarbiaudami su šeimomis Alytaus Jurgio Kunčino 

viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filiale: „Mamų, močiučių ir dukryčių darbščios rankos“, „Mažos 

ir didelės gamtos paslaptys“ ir „Mano pirmoji knygelė“.  

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


 Vyko renginiai Maironio 150 metų jubiliejui ir muziejų metams paminėti. Organizuoti 

Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Žemės dienos minėjimai. Dalyvavome 

pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.  

         

 

 Rengėme  pažintines–edukacines programas:  „Mano kepaliukas“,  „Vaško    figūrėlių  

liejimas ir meduoliukų kepimas“. Ugdytiniai susipažino su senaisiais amatais ir dzūkų kaimo 

papročiais. Lopšelyje-darželyje svečiavosi poetė Zita Gaižauskaitė  su vaikais kūrė savo knygelių 

personažus. Organizuoti renginiai su tėvais (globėjais):   „Linksmoji estafetė“, „Surinkim derliaus 

kraitę iš raidžių, žodžių, sakinių“, „Žaidžiame dzūkiškas vestuves“, „Daržovių gegužinė“, 

„Pavakarokim su Kalėda iš Čepkelių raisto“, „Atvėrėme močiutės skrynią“.  

           Buvome pakviesti ir dalyvavome kalėdiniame  renginyje šeimai „Laimingas žmogus“ 

Pirmojo Alytaus aikštėje. Bendradarbiavome su Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba ir kartu 

rengėme  kalendorių „Pradžia yra čia“ 2013-2017 metams. 2016 metai kalendoriuje atspindi lopšelio-

darželio „Nykštukas“  istoriją.  

 

 

Direktorė                                                                                Angelė Juškevičienė 

 


