ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“
DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROS ŽINIOS
Alytaus lopšelis-darželis įsteigtas – 1980 m.
Įstaigos adresas – Putinų g. 18, LT-62324 Alytus, tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510.
el.p. ldputinelis@takas.lt.
Interneto svetainės adresas – www.alytausputinelis.lt.
Mokyklos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokyklos tipas – lopšelis-darželis.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – dieninė.
Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
Kitos paskirtys:
specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacijų
sutrikimų, ugdymas;
teikiama specialioji pedagoginė pagalba ir atliekama medicininė ir pedagoginė
korekcija ikimokyklinio amžiaus sutrikusios klausos vaikams, gyvenantiems Alytaus mieste ir
Alytaus apskrityje;
teikiama papildoma specialioji pedagoginė pagalba ir korekcija sutrikusios klausos
mokyklinio amžiaus vaikams, besimokantiems Alytaus miesto ir Alytaus apskrities pagrindinėse
mokyklose visiškos integracijos forma.
II. UGDYMO(SI) APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
Lopšelio-darželio darbuotojai
Eil.
Nr.

Lopšelio-darželio darbuotojai

2013-01-01
Darbuotojų
Etatų
skaičius
skaičius

2013-12-31
Darbuotojų
Etatų
skaičius
skaičius

3

3

3

3

1.

Administracijos darbuotojai

2.

Pedagoginiai darbuotojai

17

17,48

16

16,73

3.

Aptarnaujantis personalas

21

21,05

16

15,5

Iš viso: 41

41,53

35

35,23

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu T-36, lopšeliuidarželiui nuo 2013 metų kovo 1 dienos, buvo patvirtintas pareigybių skaičius – 39,53.
1. Nuo 2013 metų kovo 1 dienos buvo panaikinti 2 aptarnaujančio personalo etatai.
3. Nuo 2013 metų birželio 28 dienos panaikinta naktinė grupė.
2. Nuo 2013 metų spalio 11 dienos panaikinta sargo pareigybė.
4. Iš viso nuo 2013 metų sausio 1dienos panaikinta 6,3 etato pareigybių.

Eil.
Lopšelio-darželio darbuotojai
Nr.
1. Pedagoginių darbuotojų skaičius
Iš jų :
pedagogų, dirbančių pagrindiniame darbe
pedagogų, dirbančių antraeilėse pareigose
2. Atestuotų pedagogų skaičius:
turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto
kvalifikacinę kategoriją
turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją
turinčių surdopedagogo metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę
kategoriją
turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
kvalifikacinę kategoriją
turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę
kategoriją
3. Neatestuotų pedagogų skaičius

2013-01-01

2013-12-31

16

16

16
15
-

16
15
-

2

2

1
1
1

1
1
1

10

10

-

-

1

1

Lopšelio-darželio pedagogų pasiskirstymas pagal amžių:
nuo 20 iki 30 metų amžiaus — 0,
nuo 30 iki 40 metų amžiaus — 0,
nuo 40 ir 50 metų amžiaus — 6,
nuo 50 ir vyresni — 10,
pensinio amžiaus — 0.
Lopšelio-darželio pasiskirstymas pagal lytį:
moterys – 16,
vyrai – 0.
Lopšelį-darželį lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus
Vaikų ir grupių skaičius (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą):
Grupių skaičius
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
8
8

Vaikų skaičius
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
160
164

2013 metais lopšelyje-darželyje veikė 8 grupės: 2 lopšelio grupės, 5 darželio ir 1
priešmokyklinio ugdymo grupė. Iš jų:
1 specialioji grupė, sutrikusios klausos vaikams, teikiama specialioji pedagoginė
pagalba ir atliekama medicininė ir pedagoginė korekcija.
Vaikų skaičius nežymiai padidėjo.

Vaikų skaičius pagal grupes 2013 metais:
Grupės
Laikotarpis

Lopšelio
grupės

2013-01-01 17
2013-09-01 16

17
16

Priešmokyklinė
grupė

Darželio grupės
21
28

21
26

21
24

18
25

19
6

23
23

Iš
viso
157
164

2013 metų gruodžio 31 dienos duomenimis lopšelį-darželį lankė – 164 vaikai: 1 metų
– 9, 2 metų – 18; 3 metų – 47; 4 metų – 30; 5 metų – 28 ir 6 metų – 32. Iš jų – 76 mergaitės ir 88
berniukai.
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama speciali pedagoginė
pagalba ir korekcija. Logopedo pagalba buvo teikiama 57 vaikams.
Surdopedagogo pagalba nuolat teikiama 15-20 vaikų. Teikiama specialioji pedagoginė
pagalba ir atliekama medicininė ir pedagoginė korekcija ikimokyklinio amžiaus sutrikusios klausos
vaikams, ugdomiems dalinės integracijos forma, gyvenantiems Alytaus mieste ir Alytaus apskrityje;
Teikiama papildoma specialioji pedagoginė pagalba ir korekcija sutrikusios klausos
mokyklinio amžiaus vaikams, besimokantiems Alytaus miesto ir Alytaus apskrities pagrindinėse
mokyklose visiškos integracijos forma.
Iš 57 specialiųjų poreikių vaikų 7 vaikams nustatyti vidutiniai ir sunkūs neįgalumo
lygiai (neįgalumo pažymėjimas): 6 vidutiniai, 1 sunkus. 6 vaikai lanko specialiąją grupę, skirtą
sutrikusios klausos vaikams. 1 vaikas integruotas į bendrąją ikimokyklinio ugdymo grupę.
Išanalizavę duomenis apie lopšelį-darželį lankančių vaikų šeimas, pastebime, kad
daugėja šeimų, atleistų nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą – 50 vaikų (30%), nežymiai
mažėja šeimų, kurios moka už neformalųjį švietimą 100 ir 50 procentais: – 74 vaikai (45%) ir 40
vaikų (24%).

Laikotarpis

Vaikų
skaičius

Moka už teikiamą
neformalųjį
švietimą 100%

2013-01-01 – 2013-05-31
2013-09-01 – 2013-12-30

157
164

75-47%
74-45%

Moka už teikiamą
neformalųjį
švietimą 50%
44-28%
40-24%

Nemoka už
teikiamą
neformalųjį
švietimą
38-24%
50-30%

Mažėja šeimų, kuriose dirba abu tėvai, ir vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Socialiai
remtinų šeimų paskutinius metus skaičius išlieka pastovus: 20 – 22 vaikai (12%). Šių šeimų
vaikams įstaigos teikiamos paslaugos yra būtinos, nes tik ugdymo įstaiga gali suteikti visapusiškai
reikalingą pagalbą.
III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA
Lėšos, skirtos mokyklai 2013 metais pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių
apskaičiavimo metodiką – 407,8 tūkst. Lt, panaudotos 100 %.

Mokymo
priemonėms
Panaudota
lėšų

8,2

Spaudiniams

Kvalifikacijo
s kėlimui

2,0

1,3

Vaikų pažintinei veiklai
ir IKT diegti ir naudoti
3,6

Iš
viso
15,1

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai, tūkst. litų – 668,5.
Mokinio krepšelio lėšos, skirtos mokyklai vieno mokinio išlaikymui, tūkst. litų – 2,5.
Iš viso skirta lėšų mokyklai tūkst. litų – 1216,4.
Gautas 2013 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia
parama iš kitų šaltinių tūkst. litų
Projekto, programos, konkurso arba
Finansinės arba
Eil.Nr. kitokios paramos (fondai, ministerijos,
kitokios paramos
ambasados ir t.t.) pavadinimas
išraiška tūkst. litų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
1.
ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“
8,5

2.

2 proc. gyventojų pajamų mokestis
paramai
4,1

Kam ir kaip finansinė
arba kitokia parama
buvo panaudota
Mitybos davinio ir
maitinimo organizavimo
procesui gerinti
Remonto darbams,
baldams, ūkinėms
prekėms įsigyti.

Iš viso: 12,6
Savivaldybės lėšos (Z):
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patvirtintas planas su
patikslinimais (tūkst. Lt)

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Mityba
Medikamentai
Ryšių paslaugos
Komunalinės paslaugos
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos

Gauti asignavimai
(tūkst. Lt)

415,7
125,1
59,6
1,1
1,5
54,6
2,8
0,3
7,8

415,7
125,1
59,6
1,1
1,5
54,6
2,8
0,3
7,8

Iš viso: 668,5

668,5

2013 metais įstaigos materialinei bazei turtinti ir ūkinei veiklai vykdyti buvo
panaudota 27,0 tūkst. Lt, iš jų: 13,1 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų, 11,1 tūkst. Lt paramos (2
procentų gyventojų pajamų mokesčio ir programos „Pienas vaikams“) lėšų ir 2,8 tūkst. Lt
savivaldybės biudžeto lėšų.

Mokinio krepšelio lėšos buvo panaudotos ugdymo(si) sąlygoms gerinti ir ugdymo
procesui modernizuoti.
Paramos lėšos panaudotos ūkinėms prekėms, maitinimo proceso gerinimo
priemonėms įsigyti.
Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos būtiniausioms funkcijoms vykdyti: ūkinėms
prekėms (skalbimo, valymo priemonėms), elektros ir einamojo remonto prekėms.
Informacinių komunikacinių technologijų bazė
Lopšelyje-darželyje kompiuterizuotos 6 darbo vietos: direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo
ugdymui, vyr. buhalterio, direktoriaus pavaduotojo ūkiui, sveikatos priežiūros specialisto,
surdopedagogo.
Įrengtas metodinis kabinetas, jame – trys kompiuterizuotos darbo vietos pedagogams, interaktyvi
lenta SMART BOARD. Vienu kompiuteriu naudojasi 5 pedagogai.
Interneto ryšys šiuo metu yra įdiegtas šešiose darbo vietose.
Lopšelis-darželis turi dvi fiksuoto ryšio telefono linijas.
Žinios apie lopšelio-darželio veiklą skelbiamos interneto tinklapyje www.alytausputinėlis.lt
IV. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius:
2013-01-01 – 2013-05-31 – 6,
2013-09-01 – 2013-12-30 – 15.
Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims įsigyti, skaičius
– 15.
V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,
VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE,
PARTNERYSTĖ
Lopšelio-darželio vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija:
direktorė Genovaitė Grudzinskaitė, aukštasis, III vadovų kvalifikacinė kategorija,
direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Šiuipienė, aukštasis.
Lopšelio-darželio veikla sistemingai ir nuosekliai planuojama. Lopšelis-darželis savo
veiklą planuoja rengdamas trejų metų strateginį, metų veiklos planus, metinę veiklos programą,
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos planą, komisijų ir vidaus audito
planą. Į įstaigos veiklos planavimą įtraukiama kiek įmanoma daugiau bendruomenės narių.
Starteginis metų veiklos planai ir metinė veiklos programa aptariami pasitarimuose, svarstomi
pedagogų tarybos ir lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose, pristatomi bendruomenei, skelbiami
interneto svetainėje, informaciniuose darželio stenduose. Parengtas įstaigos strateginis ir metų
veiklos planai, pagrįsti situacijos analize (SSGG), veiklos įsivertinimo, išteklių analizės
duomenimis, dera su šalies, savivaldybės švietimo politika ir strategija, įstaigos bendruomenė žino
ir vadovaujasi veikloje lopšelio-darželio strateginiu, metų veiklos planais ir metine veiklos
programa.
2013 m. vidaus įsivertinimo analizei buvo pasirinkta veiklos rodiklio „Vaiko
pasiekimų kokybė“ pagalbinis rodiklis „Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje“.
Atlikus įsivertinimą, buvo išskirtos stipriosios ir tobulintinos pusės, parengtos rekomendacijos
išskirtoms sritims tobulinti. Rezultatai panaudojami ugdymo kokybei tobulinti, į juos atsižvelgiama
rengiant strateginį, metų veiklos ir ugdymo planus bei kitus su ugdymu susijusius dokumentus.

Socialiniai partneriai 2013 m.
Socialiniai partneriai 2013 metais – Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla, Alytaus lopšeliaidarželiai, Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centras, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras, Lietuvos šeimų,
auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“, Alytaus miesto pedagoginė
psichologinė tarnyba; Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius,
Alytaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius; Alytaus visuomenės sveikatos centras.
Vykdant edukacines programas, bendradarbiaujama su VšĮ „Lututės leidyba UAB
„Remedija“, perkant ugdymo priemones – su UAB „Gudragalvis“, UAB „Asama-Baltic“, UAB
„Lukošiukas.“
Tarptautinis bendradarbiavimas 2013 metais
Etnokultūrinis mainų projektas „Iš vieno kamieno“.
Lopšelis-darželis „Putinėlis“ gerąja patirtimi dalijasi su Jungtinės Karalystės Londono miesto
lietuvišku vaikų darželiu „Saulės zuikučiai“.
Bendradarbiavimo idėja – dalintis etnokultūros vertybių perdavimo ir perėmimo galimybėmis
ikimokykliniame amžiuje. Tikslas – gaivinti istorinę atmintį, puoselėti etninę kultūrą.
Lopšelio-darželio gyvenimo ciklas sukasi pagal lietuvių liaudies kalendorių, etninė tematika
integruojama vaikų ugdymo procese, sudaromos sąlygos perimti liaudies tradicijas vaikams
priimtinais būdais ir formomis. Dalijamės ir keičiamės gerąja patirtimi su tautiečiais užsienyje.
Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2013 metais (parašyta programų, gautas
finansavimas).
Siekdamas gerinti vaikų mitybą bei padidinti suinteresuotumą vartoti pieną ir jo
produktus, Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“ nuo 2005 metų dalyvauja programoje „Pienas
vaikams“. Lėšos, gautos už suvartotus pieno produktus, skiriamos vaikų mitybai ir maitinimo
procesui gerinti.
Nuo 2012 metų sausio 12 dienos Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“ įsijungė į
Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą „Vaisių vartojimo skatinimas
mokykloje“. Programos tikslas – įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo
teigiamą poveikį sveikatai. Sudaromos sąlygos vaikams skanauti vaisius ir daržoves savo
bendraamžių aplinkoje.
2013 metais 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir priešmokyklinio amžiaus vaikai
dalyvavo VŠĮ „Vaiko labui“ inicijuojamoje prevencinėje programoje „Zipio draugai”. Programos
tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės
savijautos, ugdo pasitikėjimą savimi, komunikabilumą, lyderiavimo gebėjimus.
Lopšelio-darželio „Putinėlis“ ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogai dalyvauja
aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“. Formuojami geri įgūdžiai, tausojant gamtą, rūšiuojant
atliekas.
Lopšelio-darželio strateginio plano ir 2013 metais suplanuotos veiklos tikslai, uždaviniai ir
prioritetai, jų įgyvendinimo rezultatai, veiklų specifika (tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
aprašymas, jų numatyti vertinimo kriterijai ir įgyvendinimo rezultatai).
Lopšelis-darželis savo veiklą organizuoja atsižvelgdama į strateginiame plane
numatytus uždavinius ir priemones, optimaliai tenkina vaikų ugdymo(si) poreikius.
2013-2015 metų strateginio plano tikslas – teikti kokybiškas ikimokyklinio,
priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo paslaugas, kurti šiuolaikišką, saugią bei sveiką ugdymo(si)
aplinką. Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti trys uždaviniai:

1) kokybiškai organizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo paslaugas;
2) kurti šiuolaikišką, saugią bei sveiką ugdymo(si) aplinką;
3) užtikrinti įstaigos funkcionavimą.
Sėkmingai realizavome ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialiojo vaikų
ugdymo programas ir planų kūrybišką įgyvendinimą, itin svarbų dėmesį skirdami
bendruomeniškumo, tautiškumo, pilietiškumo, saviraiškos bei kūrybiškumo ugdymui.
Siekėme, kad ugdymo(si) aplinka būtų saugi, sveika, šiuolaikiška ir moderni, žadintų
vaikų kūrybiškumą, smalsumą, sudarytų galimybes skirtingų gebėjimų, skirtingo amžiaus vaikams
sėkmingai ugdytis, tyrinėti, pažinti aplinkinį pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su
suaugusiais.
Tobulinome specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams taikomus pagalbos
būdus.
Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai augti. Visi įstaigos
pedagogai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose.
Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ edukacinei aplinkai kurti ir tobulinti įsigyta
šiuolaikiškų ugdymo(si) priemonių: žaislų, stalo ir konstrukcinių žaidimų; statybinių detalių;
žaislinių baldų, sporto inventoriaus, metodinės ir vaikų literatūros, kanceliarinių prekių.
Stiprinome įstaigos materialinius ir intelektinius resursus. Siekėme užtikrinti
kokybišką vaikų maitinimo organizavimą ir geras darbo sąlygas.
2013 metais pagal nustatytas pinigines ir natūrines išlaidų normas lopšelis-darželis
planavo gauti 1265,7 tūkst. Lt asignavimų, iki metų pabaigos gavo 1216,4 tūkst. Lt. Lopšelyjedarželyje buvo sudarytas lopšelio-darželio funkcionavimo 2013 metais užtikrinimo planas.
Lopšelis-darželis 2013 metais baigė su 62,0 tūkst. Lt skola: darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui 29,3 tūkst.Lt, prekių ir paslaugų naudojimui 32,7 tūkst.Lt, iš jų 17,9 tūkst. Lt skola už
komunalines paslaugas.
Didelis lopšelio-darželio privalumas, kad vaikai maitinami šviežiu, ką tik pagamintu
maistu, kuris atitinka vaiko amžių, sveikatos ypatumus ir sveikos mitybos reikalavimus. Siekdamas
pagerinti vaikų mitybą, lopšelis-darželis „Putinėlis“ dalyvauja Europos Sąjungos remiamose
programose: „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.
Metų uždaviniams numatytos priemonės, atsižvelgiant į turimus išteklius, realiai
įgyvendintos, įstaigoje vykdyta metų veikla dera su 2013-2015 metų strateginiu , 2013 metų veiklos
planais ir metine veiklos programa.
VI. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2013 METŲ PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI,
POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“ tenkina vietos gyventojų poreikius ugdyti vaikus
pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo(si) programas. Kūrybiškai
įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si)
programos.
2013 metais ugdymo paslaugos buvo teikiamos 164 vaikams. Normatyvinius
reikalavimus ir vaikų, įrašytų į eilę ir pageidaujančių lankyti įstaigą, poreikį tenkinome 100
procentų.
Įstaiga yra atvira naujovėms, besimokanti organizacija. Mokytojai geba pagrįsti savo
veiklą, ją sisteminti ir skleisti gerąją darbo patirtį. Džiugu, kad mūsų lopšelio-darželio pedagogai ne
tik kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami įvairiose programose, bet ir patys rengia kvalifikacijos
tobulinimo programas bei dalijasi gerąja darbo patirtimi. 2013 metais lopšelyje-darželyje
organizuotas seminaras „Kalbos ugdymas per įvairią veiklą. Specialioji pagalba sutrikusios klausos
vaikams“. Dalyvavo Alytaus mieto ir rajono ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, priešmokyklinio
ugdymo pedagogės, specialieji pedagogai.

Sudarytos sąlygos lopšelio-darželio darbuotojų profesinei kompetencijai augti ir
kvalifikacijai kelti. Lopšelio-darželio darbuotojai ir ugdytinių tėvai dalyvavo Mokymų ir
psichologinio konsultavimo centro organizuotame seminare „Vaikų emocinės ir elgesio problemos.
Kaip galima pasitelkti psichologines strategijas“.
90 procentų lopšelio-darželio darbuotojų tobulino kvalifikaciją dalyvaudami UAB
„European Leadership Institutas“ rengiamuosiuose kvalifikaciniuose renginiuose, Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro, Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro
(ARŠPPPC), Lazdijų švietimo centro ir Marijampolės specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centro organizuojamuose seminaruose.
Alytaus lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ sudarytos sąlygos meninės saviraiškos
patirčiai, sėkmingai vykdomas tęstinis projektas
„Pasakų skrynelę atidarius“,
kuriame
dalyvauja lopšelio-darželio ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogai.
Vykdomi sveikatinimo projektai grupėse:
„Augu sveikas ir stiprus”, „Daržovės ir vitaminai ant vaikų stalo“, „Augu sveikas kaip ridikas“,
„Nežinau saldesnio už duonelę kvapo“, „Kad sukas, tai sukas pirščiukų ratukas“ ir kt. Vasario 16osios – Kovo 11-osios laikotarpiui įprasminti vykdome projektą „Graži tu, mano brangi Tėvyne...“
M. Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti organizuota vaikų piešinių
paroda „Rudenėlis jau atėjo“, švietėjiškas renginys įstaigos bendruomenei „Meilė Lukšienė –
literatūros ir kultūros istorikė, pedagogė“.
Lopšelyje-darželyje didelis dėmesys skiriamas etnokultūros tradicijų puoselėjimui,
pagarbos dzūkų krašto kultūros ugdymui. Etnokultūra integruojama į kasdienę vaikų veiklą bei
atskirus projektus. Vyko vakaronės „Dzūkų bitukės“, „Duonutės kelias“, „Bėgo ožys per mišką“ ir
kt.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės sėkmingai įgyvendino Bendrąją priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi programą. Priešmokyklinio amžiaus vaikai pasiekė reikiamą brandą mokyklai,
vaikų pažanga akivaizdi, atitinkanti priešmokyklinio ugdymo standartą, mokytojų ir tėvų lūkesčius.
32 buvę mūsų ugdytiniai sėkmingai mokosi Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose.
Lopšelyje-darželyje sėkmingai organizuojamas specialiosios pagalbos teikimas.
Nuolat tobulinama vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos, klausos sutrikimų, ugdymo(si)
galimybės bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams taikomi pagalbos būdai.
Tarptautinės mokytojų dienos proga už stropų ir kūrybingą darbą 2 ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos apdovanotos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
padėkos raštais.
Lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ kartu su visa bendruomene organizuojami tradiciniai
ir netradiciniai renginiai, kuriamos ir puoselėjamos kultūros tradicijos, ugdomos vertybinės
nuostatos, pilietiškumas. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje padėka įvertintas įstaigos dalyvavimas pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva,
nes liudija“, skirtoje Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, paminėti.
Lopšelio-darželio „Putinėlis“ problemos:
1. Stiprėjanti gyventojų socialinė atskirtis. Augantis socialinių pašalpų gavėjų
skaičius.
2. Nepakankamai saugi, neatitinkanti higienos normų reikalavimų darželio teritorija:
pasenusi, žema tvora, trūksta lauko apšvietimo.
3. Lauko priemonių, sporto inventoriaus ir kitų įrenginių trūkumas.
4. Maži darbuotojų atlyginimai.
2014 m. veiklos perspektyvos:
1. Užtikrinti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo
paslaugas šiuolaikiškoje saugioje bei sveikoje aplinkoje.
2. Sistemingai turtinti, atnaujinti ir modernizuoti lopšelio-darželio edukacinę aplinką.

3. Tobulinti lopšelio-darželio bendruomenės profesines ir bendrąsias kompetencijas.
Skleisti gerąją patirtį.
4. Dalyvauti programose ir projektuose, kurių realizavimas padėtų stiprinti materialinę
bazę.
5. Vykdyti ir tęsti tarptautinio projekto „Zipio draugai“ integravimą į ugdymo turinį.
6. Tobulinti Reggio Emilia metodą ugdymo procese.
7. Atnaujinti lauko aikštynus bei pildyti juos naujais įrengimais.
8. Efektyviai naudoti gaunamas lėšas.
Lopšelio-darželio direktorė
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