
 

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GIRINUKAS“ 

 

DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI 

 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

 

Įsteigimo data – 1991 m. 

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Įstaigos adresas – Daugų g. 8, Alytus  

Darbuotojų skaičius – 48 

 

Administracijos 

darbuotojai 

Ikimokyk-

linio 

ugdymo 

auklėtojai 

Priešmokyk-

linio ugdymo 

pedagogai 

Kiti pedagogai Aptarnau-

jantis 

personalas 
Spec. 

pedagogai 

Plaukimo 

instruktorius 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

Direktorius – 1  

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui – 1  

Direktoriaus 

pavaduot. ūkiui – 1   

Vyr. buhalteris – 1  

Sveikatos priežiūros 

specialistas – 2  

13 3 1 1 1 23 

 

 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

pasiskirstymas pagal amžių:  

nuo 20 iki 30 metų amžiaus – nėra, 

nuo 30 iki 40 metų amžiaus – 3, 

nuo 40 ir vyresni – 13, 

pensinio amžiaus – nėra. 

 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

pasiskirstymas pagal lytį:  

moterys – 16, 

vyrai – nėra. 

Įstaigos plotas – 3203,40 m²       

 

Grupių skaičius su atskirais miegamaisiais 

Lopšelio grupės – 2 

Darželio grupės – 6 

Priešmokyklinio ugdymo grupės – 2 



 

 

2012 m. grupių komplektacija, vaikų skaičius, spec. 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 

Priešmokykli

nių ugdymo 

grupių 

skaičius ir  

vaikų skaičius 

Bendras 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

skaičius 

Iš jų spec. 

poreikių 

vaikų 

skaičius 

190 2 14, 15  29 6 20,20,19,19,21,19 118 2/16, 15 

(31) 

     178 62 

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

suma – 7226 Lt. 

 

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

suma –  7391 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 

178 94 43 41 

 

Socialinė parama 

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

2012-01-01 – 2012-05-31 – 14, 

2012-09-01 – 2012-12-30 – 10. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, skaičius 

– 8.                                                                                             

 

 

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  

12 

 

 

40 

 



 

 

 

Pedagogų kvalifikacija 

 

Iš viso 

pedagogų 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtojo 
kvalifikacinė 

kategorija 

Vyresniojo  

ikimokyklinio 

ugdymo  

auklėtojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

 

Auklėtojo 

metodininko 

kvalifikacinė 
kategorija 

 

Spec. 

pedagogai 

 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

 

Neates- 

tuoti 

pedago- 
gai 

Pedagogų, 

dalyva- 

vusių 

2012 m. 
semina- 

ruose, 

skaičius 

 

19 

 

- 

 

16 

 

        - 

 

1 

Vyresniojo 

logopedo 

kvalifikacinė 

kategorija 

1 

Muzikos 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

1 

 

19 

 

 

 

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:  1309,1 1200,6 

išlaidoms 536,2        484,2 

 darbo užmokesčiui 772,9 716,4 

turtui įsigyti - - 

2. Finansavimo šaltiniai: 1321,1 1208,6 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 873,7 763,9 

2.2. Savivaldybės biudžeto lėšos 

(specialioji tikslinė dotacija) 

430,0 429,7 

2.3. ES ir užsienio fondų lėšos - - 

2.4. Valstybės biudžeto lėšos 5,4 7,0 

2.5. Aplinkos apsaugos specialioji 

programa 

- - 

2.6. Savivaldybės privatizavimo fondo 
lėšos 

- - 

2.7. Užimtumo fondo lėšos - - 

2.8. Kiti šaltiniai 12,0 8,0 



 

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 774,3 772,9 772,9 

2. Socialinio draudimo įmokos 242,0 242,0 242,0 

3. Mityba 147,9 143,6 143,6 

4. Medikamentai  0,5 0,5 0,5 

5. Ryšių paslaugos 2,1 2,1 2,1 

6. Spaudiniai  1,4 1,4 1,4 

7. Kitos prekės 20,5 20,5 20,5 

8. Kvalifikacijos kėlimas 1,0 1,0 1,0 

9. Komunalinės paslaugos 125,9 125,1 125,1 

 Iš viso 1315,6 1309,1 1309,1 

 

Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo auklėtojui ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogui, dirbančiam lopšelyje-darželyje, išmokamas darbo užmokestis, atskaičiavus mokesčius, 

per mėnesį – 1400 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 2,7 1,9 

2. Pieno programos parama 5,0 4,6 

3. Švietimo ir mokslo ministerija -                  - 

4. Švietimo aprūpinimo centras - - 

5. Kiti šaltiniai (vaisių programa) 4,3 4,3 

 Iš viso                       12,0 10,8 

 

Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą 

 



Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas“ buvo įgyvendintas projektas „Viešosios paskirties 

pastatų renovacija regioniniu būdu“ ir projekto „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ 1-asis 

etapas (projektus bendrai finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Alytaus miesto 

savivaldybė). 

Pirmojo projekto metu buvo apšiltintas lopšelio-darželio pastatas, todėl pagerėjo energijos 

sunaudojimo efektyvumas bei užtikrintos sveikos ir saugios vaiko ugdymo(si) sąlygos.  

Antrojo projekto 1-ojo etapo metu suremontuotos šešios įstaigos ugdymo patalpos, skirtos 

vaikų poreikiams tenkinti, pakeista grindų danga. Remontas atliktas ir grupių virtuvėlėse, sanitariniuose 

mazguose, vaikų miegamuosiuose, atnaujintas elektros apšvietimas. Įstaigos  grupių patalpose buvo 

pakeisti baldai. Šio projekto metu buvo įsigyta dalis virtuvinės įrangos bei suremontuotas fizioterapijos 

kabinetas su naujausia masažo įranga. 

Atnaujinus vienos lopšelio grupės patalpas, įrengtas metodinis kabinetas. Kabinetui 

nupirkti nauji baldai, kompiuterinė įranga, interaktyvi lenta. Metodinio kabineto funkcionalumas skatins 

informacinę plėtrą, didins pedagogų motyvaciją bei profesinę kompetenciją.  

Atliktas lopšelio-darželio baseino kapitalinis remontas. 

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ edukacinei aplinkai kurti ir tobulinti už 20,2 tūkst. 

Lt.  įsigyta šiuolaikiškų ugdymo(si) priemonių: žaislų, stalo ir konstrukcinių žaidimų, statybinių detalių, 

žaislinių baldelių, sporto inventoriaus, metodinės ir vaikų literatūros.  

 

 

IV. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ, VEIKLOS TOBULINIMAS 

 

Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas“ 2012 metais 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 ugdymo tęstinumo, organizuotos edukacinės 

išvykos į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą. Organizuoti bendri renginiai su: 

Vilkaviškio lopšeliu-darželiu ,,Eglutė“;  

Alytaus lopšeliu-darželiu ,,Saulutė“ ;  

Alytaus lopšeliu-darželiu ,,Nykštukas“.  

Lopšelis-darželis dalyvavo programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių  vartojimo skatinimas 

mokyklose“. Lėšos, gautos už suvartotus pieno produktus, skirtos vaikų mitybai ir maitinimo procesui 

gerinti. 

 

V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 METŲ LAIMĖJIMAI 

 

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į 2012-

2014 metų įstaigos strateginiame plane ir 2012 metų veiklos plane numatytų tikslų, uždavinių 

įgyvendinimą. Pagrindinis veiklos tikslas: gerinti ugdymo kokybę, kuriant saugią ir sveiką aplinką, 

teikti papildomas paslaugas įstaigos ugdytiniams. Šio tikslo įgyvendinimui iškelti du uždaviniai: 

kokybiškai organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą bei gerinti materialinę bazę, 

užtikrinant saugią ugdymo aplinką.  
Įgyvendinus ES projektus „Viešosios paskirties pastatų renovacija regioniniu būdu“ ir 

„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ bus sukurta moderni, saugi ir sveika ugdymo(si) aplinka 

vaikams ir darbuotojams. 

Lopšelis - darželis visiškai tenkino ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo poreikį ir teikė kokybiškas ugdymo paslaugas.  Ypatingas dėmesys skirtas vaiko fizinės ir 

psichinės sveikatos stiprinimui. Sudarytos tinkamos sąlygos ugdytiniams perduoti sveikos 

gyvensenos pagrindus – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti. Buvome aktyvūs, judrūs, fiziškai 

išsikraudami mokėmės išlieti emocinę ir nejudrumo sukeltą įtampą, savarankiškai laikytis asmens 

higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo. Visa tai įgyvendinti mums padėjo naujai 

įsigyta sportinė įranga, kasdieninė rytinė mankšta, kūno kultūros, plaukimo užsiėmimai, sporto 

šventės, sveikatingumo projektai, estetiška, švari grupių ir lauko aplinka.  



  2012 metais lopšelį-darželį pradėjo lankyti 56 vaikai. Pedagogai mokyklai parengė 36 

priešmokyklinio amžiaus vaikus, kurie įgijo mokyklai pakankamą brandą, atitinkančią 

priešmokyklinio ugdymo standartus. Su specialiųjų poreikių vaikais papildomai dirbo logopedas, 

masažuotojas, kineziterapeuto padėjėjas, plaukimo instruktorius.  
Įstaigos pedagogai dalyvavo dviejuose respublikiniuose projektuose: „Laisvo muzikalaus 

judesio metodikos diegimas, skatinant vaikų saviraišką“ ir  sveikos mitybos ir gyvensenos skatinimo 

projekte „Supervaikai“. Siekiant turtinti vaiko patirtį, skatinant jo aktyvumą, įgyvendinti šie projektai: 

„Mielas vaike, praustis sveika“ ir „Stebuklų šalyje“. Dalyvauta tarptautinėje vaikų ir jaunimo 

gamtosaugos akcijoje „Aš noriu gyventi“, skirtoje augmenijos ir gyvūnijos apsaugai, žolės ir miškų 

deginimo prevencijai, bei ekologinių žaidimų, žaislų kūrybiniame konkurse „Žaliasis kodas“. 

Prisijungta prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, Laisvės gynėjų dienai atminti ir prie 

projekto „Mes rūšiuojam“, kurio tikslas - skatinti ir mokyti rūšiuoti bei rinkti EEĮ ir NB atliekas. 

Organizuotos tradicinės lopšelio-darželio šventės, renginiai, ypač skirti Maironio ir Muziejų metams. 

Siekiant veiksmingo bendradarbiavimo, įstaigos bendruomenei surengta konferencija 

„Šeimos ir darželio bendradarbiavimas stiprinant vaikų sveikatą“. 

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ gerai organizavo pedagogų gerosios patirties sklaidą 

įstaigoje, mieste ir respublikoje. Organizavo du seminarus-praktikumus Alytaus miesto ir rajono 

pedagogams „Judriųjų žaidimų karuselė“ ir „Netradiciniai vaikų fizinio aktyvumo stiprinimo būdai. 

Trikrepšis“. Įstaigoje vyko respublikinis ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ seminaras „Judėjimo įvairovė saugioje ir sveikoje aplinkoje“. Sveikatos apsaugos 

viceministras Audrius Klišonis Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ kolektyvui įteikė padėkos 

raštą už reikšmingą prisidėjimą prie sveikatos stiprinimo idėjų plėtros, sveikesnės visuomenės 

kūrimo. 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai Vidai Amšiejienei suteikta vyresniosios 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojos 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. 
Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ sukurta ikimokyklinio ugdymo(si) įstaigos aplinka, kuri 

tenkino fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius poreikius, skatino vaikus aktyviai veikti ir judėti.  

 

Lopšelio-darželio direktorė                                                 Vilija Gailienė

                  


