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                                PRITARTA 
                          Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                       2017 m.  balandžio 27 d.                                                                        
                                             sprendimu Nr. T-172 

 
 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ 
DIREKTORIAUS 2016 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 

 
2017-02-28 

Alytus 
 

I. BENDROS ŽINIOS 
 

		 Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas“ įkurtas 1991 metais. Įstaigos adresas – Daugų g. 
8, 62172 Alytus. Įstaigos interneto svetainė www.ldgirinukas.lt, elektroninis paštas	
ld@girinukas.alytus.lm.lt. 
 Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti 
neformaliojo švietimo programas. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymas. Mokymo kalba – lietuvių kalba, mokymo forma – dieninė. 
 Įstaigos plotas – 3203,40 m2. 

II. MOKYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 

Lopšelio-darželio darbuotojai 
 

Eil. 
Nr. Lopšelio-darželio darbuotojai 

2016-01-01 2016-12-31 
Darbuotojų 

skaičius 
Pareigybių 

skaičius 
Darbuotojų 

skaičius 
Pareigybių 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai  
 

 
3 

 
3,0 

 
3 

 
3,0 

2. Pedagoginiai darbuotojai  
 

 
20 

 
19,14 

 
20 

 
19,14 

3.  Aptarnaujantis personalas  
 

 
22 

 
19,75 

 
22 

 
19,75 

 Iš viso 44 41,64 44 41,64 
 

Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją 
 

Eil. 
Nr. Lopšelio-darželio darbuotojai  

 2016-01-01 2016-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 20 20 
 Iš jų :   
 pedagogų, dirbančių pagrindiniame darbe  20 20 
 pedagogų, dirbančių antraeilėse pareigose - - 
2. Atestuotų pedagogų skaičius: 20 20 
 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją 
3 4 

 turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę 
kategoriją 

1 1 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo vyresniojo 14 13 
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auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 
 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 
1 1 

 turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 1 1 
3. Neatestuotų pedagogų skaičius - - 

 
Įstaigos pedagogai ir vadovai sistemingai dalyvavo miesto ir šalies kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, seminaruose, konferencijose ir kursuose pagal įstaigos pasirinktus tikslus, 
uždavinius, prioritetus. 2016 m. darbuotojai kvalifikaciją tobulino 626 valandas, vidutiniškai 
kiekvienam pedagogui teko po 28,5 val. 

 
Įstaigą lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

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

Grupių skaičius Vaikų skaičius 
2016 m. sausio 1 d. 2016 m. rugsėjo 1 d. 2016 m. sausio 1 d. 2016 m. rugsėjo 1 d. 

10 10 195 202 
   

Lopšelio-darželio „Girinukas“ projektinis normatyvas yra 190 vietų, normatyvinius 
reikalavimus įvykdėme 100 proc. Ankstyvojo amžiaus vaikų poreikio, įrašytų į eilę ir 
pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį nuo 2016-09-01, pilnai netenkinome.  

 
Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 

 

Laikotarpis 

Grupės  

Iš viso Lopšelio Darželio  Priešmokyklinio 
ugdymo 

1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9 gr. 10 gr. 
2016-01-01 18 17 21 21 21 22 20 20 20 (iš jų 

9 
ikimokyk

linio 
amžiaus) 

15 195 

2016-09-01 17 17 21 21 20 22 22 20 21 21 202 
  
 Su specialiųjų poreikių vaikais dirbo logopedas, masažuotojas, kineziterapeuto 
padėjėjas, plaukimo instruktorius. 2016-01-01 įstaigą lankė – 66 vaikai, turintys kalbos ir 
komunikacijos, 55 – judesio ir padėties sutrikimų, o 2016-12-31 – 74, turintys kalbos ir 
komunikacijos,  53  – judesio ir padėties sutrikimų. 
 2016-12-31 duomenimis, įstaigą lankė 2 vaikai, turintys  vidutinius ir didelius 
specialiųjų ugdymosi poreikius, kurie buvo integruoti į bendrojo ugdymo grupes. 
 Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ veikė viena pailgintos darbo dienos grupė, kurioje 
tėvai vaikus galėjo palikti valandą ilgiau. Sąrašinis vaikų skaičius joje – 18. 
  

                                 Prevencinė veikla 
 
Prevencinės veiklos kryptys: saugios ugdymosi aplinkos kūrimas, vaikų socialinių 

įgūdžių ir bendravimo įgūdžių tobulinimas, patyčių ir žalingų įpročių prevencija.  
Lopšelis-darželis „Girinukas“  dalyvauja sveikatą stiprinančių ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Pagrindinis veiklos tikslas – saugoti, stiprinti ir puoselėti 
vaiko fizinę, psichinę sveikatą, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką.  Integruojamos programos: 
Sveikatingumo ugdymo programa „Auk, judėk ir tobulėk“, Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios 
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gyvensenos įgūdžių ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programa, Vaikų sveikatos stiprinimo ir grūdinimo programa. 
Priešmokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinama programa „Zipio draugai“, kuria siekiama pagerinti 
vaikų emocinę savijautą.  

Lopšelio-darželio trys ikimokyklinio ir viena priešmokyklinio ugdymo grupės 
dalyvauja respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kuriame žaisdami vaikai 
tyrinėja ir atranda pasaulį, tad tai – ir pažinimas, ir tyrinėjimas, ir atradimas, ir patirtis vienu metu.  

Lopšelio-darželio „Girinukas“ bendruomenė dalyvavo Viešosios įstaigos „Vaiko 
labui“ organizuotoje akcijose „Tolerancijos diena“, „Smurtui – ne“, Autizmo dienai paminėti. 

Vaiko gerovės komisija koordinavo prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, 
analizavo vaikų ugdymosi sunkumų priežastis, konsultavo tėvus ir pedagogus dėl pedagoginių, 
psichologinių problemų sprendimo būdų.  
 Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius – 6. 
 

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą, skaičius 
 

Eil. 
Nr. Įstaigos pavadinimas 

Sąrašinis vaikų 
skaičius įstaigoje 

(2016-12-31) 

Atleistų nuo 
mokesčio  
50 proc.  

vaikų skaičius 

Atleistų nuo 
mokesčio  
100 proc. 

 vaikų skaičius 
1. Lopšelis-darželis „Girinukas“         202 44 22 

               21,7 proc.             10,9 proc. 
 

2016 m. pabaigoje lopšelyje-darželyje „Girinukas“  22 vaikai atleisti 100 proc. nuo 
mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą. Tai sudaro 7 priešmokyklinio ugdymo vaikai, kuriems 
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas 
nemokamas maitinimas, 9 vaikai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, 4 vaikai iš socialinės rizikos 
šeimų ir 2 – kurių abu tėvai yra bedarbiai. 50 proc. atleistų nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį 
švietimą 2016 m. pabaigoje buvo 44, iš jų 27 vaikai iš daugiavaikių šeimų, 17 vaikų, kai lopšelį-
darželį lanko du tos pačios šeimos vaikai. 90 proc. atleistų nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį 
švietimą yra 3 vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius: 
2016-01-01 -  7 vaikai; 

                     2016-12-31 -  7 vaikai.  
 

                                     Vaikų sergamumas 
 
2016 m. iš viso užfiksuota 1349 ligų atvejų, dėl kurių vaikai nelankė lopšelio - 

darželio. 2016 metais dėl ligos 1 vaikas vidutiniškai per mėnesį praleido 7 dienas. 2016 m. iš 202 
vaikų 42,8 proc. sirgo kvėpavimo sistemos ligomis. Sumažėjo alerginių susirgimų atvejų. 
Dažniausiai sirgo ankstyvojo amžiaus ir jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikai. Lopšelyje-
darželyje „Girinukas“ vaikų sergamumas padidėjo adaptacijos laikotarpiu, kada jų imuninė sistema 
dar tik formavosi, taip pat virusinių ligų protrūkio mieste metu. Vaikų sergamumas buvo 
analizuojamas kiekvieną mėnesį ir metų gale. Rezultatai aptarti mokytojų tarybos posėdžiuose ir 
grupių tėvų susirinkimuose. 
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III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 
 
              Lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui „Girinukas“ 2016 m. pagal mokinio krepšelio ir 
sutartinių vaikų apskaičiavimo metodiką – 170 200 eur.  
 

 Ugdymo 
priemonėms 

Ugdymo 
literatūrai 

Kvalifikacijos 
kėlimui 

Vaikų 
pažintinei 

veiklai ir IKT 

Profesijos 
pasirinkimo 

konsultavimui 

Iš 
viso 

Skirta lėšų 5 000 1 500 470 1 400 - 8 370 
Panaudota 
lėšų 

5 000 1 500 470 1 400 - 8 370 

 
Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo(si) aplinkai – 2480 176,79 eur.   
Mokinio krepšelio lėšos, skirtos lopšelio-darželio vieno vaiko išlaikymui – 842,57 eur. 
Iš viso skirta lėšų lopšeliui-darželiui – 504 696,55 eur. 
 

 Gautas 2016 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba 
kitokia parama iš kitų šaltinių – 4 350,25 eur.  
 
Eil.Nr.  Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 
ambasados ir t.t.) pavadinimas  

Finansinės arba 
kitokios paramos 
išraiška  �eur.  

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“ 
3 093,62 Vaikų maitinimo 

pagerinimui, indų 
pakeitimui 

4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 
mokyklose“ 

 Vaikų maitinimo 
pagerinimas vaisiais ir 
daržovėmis 

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 
paramai  

756,63 Virtuvės įrengimų 
remontui ir baseino 
vandens cheminių 
priemonių įsigijimui 

6. Tėvų parama 500 Grupės miegamojo 
remontas 

                                                    Iš viso  4 350,25  
 

           Informacinių komunikacinių technologijų bazė 
 
Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ kompiuterizuotos 8 darbo vietos, visos turi prieigą	

prie interneto. 
Kompiuteriai: 
kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 5; 
kompiuterių, esančių pedagogų kambaryje, skaičius – 2; 
nešiojamųjų kompiuterių skaičius, skaičius – 1. 
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IV. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, 
VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 
 

Vadovai Išsilavinimas Pedagogo kvalifikacinė 
kategorija 

Vadybinė kategorija 

Direktorė 
Rasa Naujalienė 
 
Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 
Daiva Markovienė 

Aukštasis 
universitetinis 

 
Aukštasis 

universitetinis 

Prancūzų kalbos 
mokytojo metodininko 
 
Vyresniojo 
ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojo  

Antroji vadovų  
kvalifikacinė 
kategorija 
Antroji vadovų  
kvalifikacinė 
kategorija 

 
Lopšelio-darželio savivaldos institucijos, jų veikla 

 
2016 m. vyko 7 Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai. Lopšelio-darželio taryba  svarstė 

2 proc. ir programos „Pienas vaikams“ lėšų panaudojimą, diskutavo dėl 2016 m. švietimo veiklos ir 
2016 m. švietimo prioritetinių krypčių, analizavo darbo grupių ir komisijų ataskaitas, aprobavo 
korupcijos prevencijos programą, analizavimo vidaus įsivertinimo rezultatus, rinko atstovą į 
konkurso atrankos komisiją (Konkursas valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų 
pareigoms eiti), pritarė Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programai ir šios 
komisijos sudėčiai. 2016 m. įstaigos direktorius organizavo 4 Mokytojų tarybos posėdžius. 
Mokytojų taryba aprobavo ugdomosios veiklos planavimą, pedagoginės veiklos priežiūrą, pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančius dokumentus ir etikos normas, svarstė lopšelio - 
darželio prioritetus ir veiklos kryptis, analizavo ugdymo planus, veiklos ir ugdymo programų 
įgyvendinimą, veiklos ataskaitas, vidaus įsivertinimo rezultatus, direktoriaus metų veiklos ataskaitą, 
vertino priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus ir jų adaptaciją mokykloje, nagrinėjo vaikų 
sergamumo priežastis, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) pažangą, ugdymo turinio planavimo 
klausimus, svarstė pedagogų atestaciją ir jų dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose. 2016 m. 
vyko 3 Metodinės tarybos posėdžiai. Metodinės tarybos posėdžių metu buvo svarstomi klausimai, 
susiję su ugdymo proceso efektyvinimu, nustatomi pedagogų metodinės veiklos prioritetai ir 
kryptys, inicijuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, aptariami pedagogų metiniai veiklos 
planai. Metodinė taryba organizavo metodinę veiklą, buvo skaitomi pranešimai, vedama praktinė 
veikla, aptariami projektai, planai, organizuojama gerosios darbo patirties sklaida. 2016 m. vyko 5 
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį 
darbą, švietimo pagalbos teikimą, analizavo vaikų ugdymosi sunkumų priežastis ir teikiamos 
pagalbos vaikui veiksmingumą.  

 
                                       Planavimas 

  
Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ 2016 m. veiklą planavo pagal Alytus lopšelio-

darželio ,,Girinukas” 2014-2016 metų strateginį planą, Alytus lopšelio-darželio ,,Girinukas” 2016 
metų veiklos planą, lopšelio-darželio ,,Girinukas” 2015-2016 mokslo metų veiklos planą ir 
kiekvieno mėnesio konkrečios veiklos priemonių planą. Savo darbo planus rengė priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, logopedas, meninio ugdymo pedagogas, 
plaukimo instruktorius. Programas, projektus, planus rengė direktoriaus įsakymu paskirtos laikinos 
ir pastoviai veikiančios darbo grupės.  

 
                                 Veiklos įsivertinimas 
 
2016 m. buvo vykdomas visų lopšelio-darželio „Girinukas“  veiklos sričių 

įsivertinimas. Veiklos kokybės įsivertinimą vykdė direktoriaus įsakymu sudaryta lopšelio-darželio 
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darbo grupė, vadovaudamasi Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika. 
Įsivertinimo rezultatai buvo naudojami planuojant lopšelio-darželio veiklą. Giluminiam veiklos 
įsivertinimui buvo pasirinktas pagalbinis rodiklis (3.1.2.) – mokytojų ir tėvų veiklos dermė 
skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. Apklausos duomenimis dauguma bendruomenės narių 
mano, kad lopšelio-darželio ryšiai yra įvairūs, tikslingi ir teigiamai atsiliepiantys visai 
bendruomenei. Tyrimai parodė, kad lopšelio-darželio „Girinukas“ tėvai mano, kad pedagogo ir tėvų 
veiklos dermė skatina ugdytinių pasiekimus. Vaikų tėveliai yra patenkinti mūsų lopšelio-darželio 
pedagogų vaiko pasiekimų vertinimu ir  laiko jį priimtinu ir kokybišku. 
 

Įstaigos strateginio plano ir 2016 m.  suplanuotos veiklos tikslai, uždaviniai ir 
prioritetai, jų įgyvendinimo rezultatai, veiklų specifika 

 
Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į 2014 

– 2016 metų įstaigos strateginiame plane ir 2016 metų veiklos plane numatytų tikslų, uždavinių 
įgyvendinimą. Pagrindinis veiklos tikslas: gerinti ugdymo kokybę, kuriant saugią ir sveiką aplinką, 
teikti papildomas paslaugas įstaigos ugdytiniams.  

Pirmasis uždavinys – kokybiškai organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų 
ugdymą. Gera ugdymo(si) kokybė – kiekvienos švietimo įstaigos svarbiausias uždavinys. Jam 
įgyvendinti turime užtikrinti lygias ugdymo(si)  galimybes  visų poreikių vaikams, sudaryti  sveikas, 
modernias, saugias ir jaukias ugdymo(si) sąlygas, sumažinti   vaikų sergamumą, ieškant naujų 
ugdymo metodų ir būdų, tobulinant vertinimo sistemą ir pedagogo profesinę kompetenciją.  
           2016 m. sėkmingai įgyvendintas pirmasis uždavinys, užtikrinantis kokybišką	
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą. Suteiktos kokybiškos vaikų ugdymo 
paslaugos, sudarytos sąlygos ugdymo programų vykdymui. Inicijuotas pedagogų ir vaikų 
dalyvavimas edukacinėse programose. Atestuotas vienas pedagogas ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojo metodininko kvalifikacinei kategorijai. Teiktos logopedo, masažuotojo, kineziterapeuto 
padėjėjo, plaukimo instruktoriaus, meninio ugdymo pedagogo, sveikatos priežiūros, maitinimo 
organizavimo ir higienos specialistų paslaugos pagal kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir 
poreikius. Sudarytos sąlygos bendruomenei kelti profesinio tobulėjimo kvalifikaciją.	

Antrasis uždavinys  – gerinti materialinę bazę, užtikrinant saugią ugdymo aplinką. 
2016 m. toliau sėkmingai gerinama ugdymo aplinka. Saugus ir sėkmingas ugdymo procesas 
priklauso nuo įstaigos materialinės bazės būklės, todėl ją reikia nuolat  atnaujinti ir stiprinti. 
Ugdymo procesas privalo būti aprūpintas būtinomis ugdymo priemonėmis, o ugdymo(si) sąlygos 
turi atitikti higienos normas ir bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.   

Įgyvendinant antrąjį	 uždavinį, kuriant ir atnaujinant ugdymo aplinką, 2016 m. 
pasiekta žymių	 pokyčių. Įstaigoje sukurta saugi ir sveika ugdymo(si) aplinka. Pagal turimas 
finansines galimybes modernizuota materialinė bazė sąlygojo vaikų ugdomosios aplinkos (įsigyti 
nauji baldeliai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžius vaikų grupėse, vystymo stalai ankstyvojo 
amžiaus grupėse, minkštas inventorius, šiuolaikiškos ugdymo priemonės, žaislai, didaktiniai, stalo 
žaidimai bei literatūra vaikams) kokybinius pokyčius. Atliktas trijų grupių rūbinėlių ir vienos 
grupės miegamojo smulkusis remontas, dviems grupėms pakeisti šviestuvai, visiems įstaigos 
langams įmontuoti langų ribotuvai. Įvykdytas dviejų grupių san. mazgų kapitalinis remontas. 
Pakeista lauko aikštelių pavėsinių stogo danga. Visoms šioms priemonėms įgyvendinti buvo 
panaudotos paramos, savivaldybės ir mokinio krepšelio lėšos.  

 
                                     Socialiniai  partneriai 
 
Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas“ 2016 metais plėtojo ryšius su įvairiomis 

įstaigomis, organizacijomis, vykdė tarpinstitucinį bendradarbiavimą: pasirašytos ir atnaujintos 
sutartys, organizuota bendra veikla su socialiniais partneriais. Keistasi informacija ir įgyta patirtimi 
su respublikine ikimokyklinių įstaigų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“. Vertinant vaiko brandumą 
mokyklai, aktyviai bendradarbiauta su Alytaus miesto pedagogine ir psichologine tarnyba. Siekiant 
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ugdymo tęstinumo, organizuotos edukacinės išvykos į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą. 
Organizuoti bendri renginiai su šiomis įstaigomis: Vilkaviškio lopšeliu-darželiu ,,Eglutė“, Alytaus 
lopšeliu-darželiu ,,Saulutė“, Alytaus lopšeliu-darželiu ,,Nykštukas“. Besiplečiantys ryšiai su 
socialiniais partneriais padėjo pedagogams skleisti gerąją patirtį, supažindinti miesto bendruomenę 
su lopšelyje-darželyje vykdoma veikla. Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Londono lietuvių 
mokyklėle „Obelėlė”. 
 

Lopšelio-darželio dalyvavimas programų, projektų konkursuose ir tarptautinis 
bendradarbiavimas 

 
Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ dalyvauja programoje „Pienas vaikams“.  Lėšos, 

gautos už suvartotus pieno produktus, skirtos vaikų mitybai ir maitinimo procesui gerinti.  
Nuo 2012 m. dalyvaujame Europos Sąjungos remiamoje Vaisių  vartojimo skatinimo 

mokykloje programoje. Dalyvaujant šioje programoje papildomų lėšų įstaigai neskiriama, tačiau yra 
gerinamas vaikų maitinimas. 

Dalyvaujame VšĮ ,,Vaiko labui“ inicijuojamoje prevencinėje programoje ,,Zipio 
draugai“. Programos tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių gebėjimų siekiant geresnės 
vaikų emocinės savijautos. 

2016 m. tradiciškai „Boružėlių“ grupės vaikai dalyvavo ekologiniame konkurse 
„Mano žalioji palangė“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir 
susivienijimas „Žali.lt“.  

 
 

V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2016 METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  
POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 
Lopšelis-darželis „Girinukas“ dalinai tenkino ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo poreikį ir teikė kokybiškas ugdymo paslaugas.  Ypatingas dėmesys skirtas 
vaiko fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimui. Sudarytos tinkamos sąlygos ugdytiniams perduoti 
sveikos gyvensenos pagrindus – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti. Tai įgyvendinti mums 
padėjo šiuolaikiškai atnaujinta salė, suremontuotas baseinas, įsigyta sportinė įranga. Vedama  įvairi 
fizinį aktyvumą skatinanti veikla: kasdieninė rytinė mankšta, kūno kultūros, plaukimo užsiėmimai, 
sporto šventės, sveikatingumo savaitės, projektai, estetiška, švari grupių ir lauko aplinka.  

 Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir 
saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Lopšelyje-darželyje vyksta 
krepšinio treniruotės ir mokoma vaikus šokti pramoginius šokius. Šiuos užsiėmimus lanko apie 60 
vaikų. 
  2016 metais lopšelį-darželį „Girinukas“ pradėjo lankyti 62 nauji vaikai, todėl didelį 
dėmesį skyrėme jų adaptacijai. Kadangi adaptaciniu laikotarpiu vaikas išgyvena didelį stresą, todėl 
tuo  metu pedagogai glaudžiai bendradarbiavo su šeimomis: organizavo atvirų durų dienas tėvams ir 
vaikams, besiruošiantiems lankyti darželį, paruošė lankstinukus, atmintines, rekomendavo pradėti 
imituoti darželio dienotvarkę ir namuose. Visų darbuotojų bendromis pastangomis vaikų adaptacija 
vyko sklandžiai. 
 Pedagogai mokyklai parengė 25 priešmokyklinio amžiaus vaikus, kurie įgijo mokyklai 
pakankamą brandą, atitinkančią priešmokyklinio ugdymo standartus. Su specialiųjų poreikių vaikais 
papildomai dirbo logopedas, masažuotojas, kineziterapeuto padėjėjas, plaukimo instruktorius.  

Lopšelio-darželio „Girinukas“ pedagogai su vaikais dalyvavo įvairiuose miesto ir 
šalies mastu organizuotuose projektuose bei konkursuose. Buvome aktyvūs respublikinių piešinių 
konkursų „Nusipiešk savo svajonių kojinytes“ ir „Mes – būsimi olimpiečiai“ dalyviai.  Šių 
konkursų tikslas – vaikų kūrybiškumo ugdymas per dailę. Siekiant turtinti vaiko patirtį, skatinant jo 
aktyvumą, ugdant jautrumą artimiausiai aplinkai, gamtos grožiui, įgyvendintas projektas „Aš – 
Žemės dalelė“. Mūsų bendruomenė kartu su Alytaus pataisos namų darbuotojais paminėjo Žemės 
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dieną,  įkeldami inkilėlius su šūkiu „Padovanok paukšteliui namelius“.  Prisijungta prie pilietinės 
iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, Laisvės gynėjų dienai atminti, paminėta Autizmo diena. 
Šioje akcijoje lopšelio-darželio „Girinukas“ vaikai buvo apdovanoti už originalumą. Kaip ir 
kiekvienais metais prisijungėme prie projekto „Tolerancijos diena“, kurio tikslas –išsiaiškinti 
žodžio „tolerancija“ reikšmę.  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti organizavome akciją „Aš bėgu“. 
Į šią akciją įtraukėme visą būrį tėvelių, senelių ir net smalsaujančių kaimynų. Buvo organizuojami ir 
netradiciniai užsiėmimai vaikams: edukacinė programa „Daržoviukai“ ir „Lėlininko dirbtuvėlės“ 
bei mobilusis planetariumas, kuriame vaikai žiūrėjo edukacinį filmą apie vandens gyvūnus 
„Užburtasis pasaulis“. 2016 m. įstaigoje pradėta naudoti interaktyvios aktyviosios pamokos lietuvių 
kalba, skirtos vaikų pažintinės, komunikacinės, meninės, sveikatos ir socialinės kompetencijos 
ugdymui. Organizuotos tradicinės lopšelio-darželio šventės, renginiai.  

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ skleidė pedagogų gerąją patirtį įstaigoje ir 
mieste. Organizavo seminarą-praktikumą Alytaus miesto ir rajono pedagogams ,,Plokščiapadystės 
profilaktika įvairioje vaikų veikloje”. Šeima vaikui yra tarsi tvirtovė, kurioje užtikrinamos jo 
moralinės ir materialinės teisės, socialinė gerovė. Vedėme konferenciją „Saugus vaikas - visų 
atsakomybė“ lopšelio-darželio bendruomenei. Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų šeimos nariai 
aktyviai dalyvavo 42-ojo tarptautinio sportinio ėjimo festivalio „Alytus 2016″ atidaryme. 
Pravedėme mankštą miestelėnams „Sportas sveikata – tad sportuoki visada“. 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai Loretai Savickienei suteikta  ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Tarptautinės mokytojo dienos proga už stropų ir 
kūrybišką darbą dvi pedagogės apdovanotos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo 
skyriaus padėkos raštais. 

Įstaigos interneto tinklalapis (www.ldgirinukas.lt) teikė Alytaus miesto visuomenei 
efektyvią informaciją apie lopšelio-darželio „Girinukas“ ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei 
jo įvairovę. 

Lopšelio-darželio „Girinukas“ problemos: 
1. Padaugėjus įstaigoje specialiųjų poreikių vaikų, reikalingas papildomas logopedo 

etatas arba spec. pedagogas. 
2. Padaugėjus įstaigoje vaikų su judesio ir padėties sutrikimais, reikalingi papildomi 

masažuotojo ir kineziterapeuto padėjėjo etatai. 
3. Būtina pakeisti susidėvėjusias vandentiekio, pastato šildymo, kanalizacijos 

sistemas, elektros instaliaciją. 
 4. Aptverti įstaigos teritoriją tvora, atitinkančia Lietuvos higienos normas HN 
131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

           5. Aprūpinti lauko edukacinę aplinką šiuolaikinėmis priemonėmis.  
6. Kompiuterizuoti pedagogų darbo vietas ir papildyti IT bazę.  
7. Reikalingas penkių grupių, miegamųjų ir rūbinėlių remontas.  
8. Būtinas keturių lauko pavėsinių grindinio atnaujinimas. 
 
 

Lopšelio-darželio direktorė                                                  Rasa Naujalienė   


