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I. BENDROS ŽINIOS 

 

 Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ įkurtas 1989 metais.  

Įstaigos adresas, kontaktai – Likiškėlių g. 14, LT-63163 Alytus, telefonai (8 315) 76 620, (8 

315) 76 621, elektroninis paštas ld@boruzele.alytus.lm.lt, interneto svetainės adresas 

www.boruzele-alytus.lt. 

 Lopšelis-darželis „Boružėlė“ yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti neformaliojo 

švietimo programas: Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa, 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.  

Mokymo forma – dieninė, mokymo kalba – lietuvių. 

 

II. UGDYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

 2017 m. lopšelyje darželyje „Boružėlė“ veikė 11 pilnai sukomplektuotų grupių su atskirais 

miegamaisiais: 

lopšelio grupės     – 3; 

darželio grupės     – 6;  

priešmokyklinio ugdymo grupės  – 2. 

 

 Ugdymo procese didelis dėmesys skiriamas vaiko individualumui, jo saviraiškai ir kūrybai 

puoselėti. Įkurtas vaikų meninių gabumų ugdymo kambarys „Svajonių šalis“, kuriame pedagogai, 

panaudodami natūralius gamtos kūrinius, lavina vaikų vaizduotę, kalbą, kūrybą.  

 Seklytėlėje „Pas močiutę“ sukaupta unikali senovinių daiktų ekspozicija, čia vyksta įvairios 

kalendorinės šventės, vakaronės.  

Atnaujinta lopšelio-darželio teritorija, kurioje gausu gėlynų, medžių. Įgyvendinant tarptautinį 

Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Būk aktyvus – 

būsi sveikas“ (Nr. LT-PL-1R-081), lopšelio-darželio vaikų žaidimų aikštelėse įrengta daug 

priemonių, skirtų vaikų sveikatos gerinimui ir aktyviam laiko leidimui. 

 Pasaulio pažinimas prasideda nuo vaiko artimiausios aplinkos – šeimos, savęs suvokimo, savo 

gimtojo miesto, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimo. Darželio darbuotojai per vaikui labai 

artimą ir suprantamą pasaulį, jį supančią aplinką ir gamtą, ugdo pilietiškumo užuomazgas. Tautinis, 

patriotinis ir pilietinis ugdymas vyksta per žaidimus, tyrinėjimus, stebėjimą, kūrybinę raišką, 

bendravimą su tėvais, žymiais žmonėmis, dalyvaujant išvykose, šventėse, projektuose, pilietinėse 

iniciatyvose.  

 

 

 

 

 

mailto:ld@boruzele.alytus.lm.lt
http://www.boruzele-alytus.lt/
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Lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojai 

 

Eil. 

Nr. 
Lopšelio-darželio darbuotojai 

2017-01-01 2017-12-31 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai   3 3 3 3 

2. Pedagoginiai darbuotojai 20 19,74 20 19,74 

3.  Nepedagoginiai darbuotojai 20  18,25 19 17,25 

Iš viso: 43 40,99 42 39,99 

 

 Nuo 2017-01-01 iki 2017-10-31 Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ pareigybių skaičius – 

40,99 etato, o nuo 2017-11-01 įkūrus Alytaus miesto paslaugų centrą – 39,99. 

 

Eil. 

Nr. 
Lopšelio-darželio darbuotojai 2017-01-01 2017-12-31 

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 vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

11 10 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę 

kategoriją 

4 4 

3.  Neatestuotų pedagogų skaičius – – 

 

Lopšelį-darželį „Boružėlė“ lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per kalendorinius metus 

 

 2017 metais lopšelį-darželį „Boružėlė“ lankė 228 vaikai. Naujai atvyko 79 vaikai, išvyko 81 

vaikas, iš jų 56 – į mokyklą.  

 

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

Grupių skaičius Vaikų skaičius 

2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m.  2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m.  

11 11 228 223 

 

 Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2017 metais: 

Laikotarpis 

Grupės 

Viso Lopšelio Darželio Priešmokyklinė 
1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9 gr. 10 gr. 11 gr. 

2017-01-01 17 18 16 21 21 22 22 22 22 21 23 225 

2017-09-01 17 17 17 23 22 21 22 22 22 20 20 223 

 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius lopšelyje-darželyje „Boružėlė“: 

2017-01-01 – 80; 

2017-12-31 – 67. 

 Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo grupes, jiems specialiąją pagalbą 

teikia logopedas.  
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 Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius: 

2017-01-01 – 2017-05-31 – 8;  

2017-09-01 – 2017-12-31 – 4. 

 Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims įsigyti, 

skaičius: 

2017-01-01 – 2017-05-31 – 6;  

2017-09-01 – 2017-12-31 – 4. 

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ 2017 metais skirta lėšų – 559,9 tūkst. Eur., iš jų: 

1. Mokinio krepšelio lėšos    – 215,3 tūkst. Eur. (toliau lentelėje – MK); 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos   – 278,1 tūkst. Eur. (toliau lentelėje – SB); 

3. Socialinė parama pinigais   – 1,3 tūkst. Eur. (toliau lentelėje – SP); 

4. Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos  – 65,2 tūkst. Eur. (toliau lentelėje – ĮVP). 

 

Informacija apie lopšelio-darželio „Boružėlė“ išlaidas per 2017 metus 

 
Eil. 

Nr. 

Išlaidų 

pavadinimas 

Patvirtintas planas su patikslinimais 

(tūkst. Eur) 

Gauti asignavimai 

(tūkst. Eur) 

Kasinės išlaidos 

(tūkst. Eur) 

MK SB SP ĮVP Iš viso MK SB SP ĮVP Iš viso MK SB SP ĮVP Iš viso 

1. Darbo 

užmokestis 

135,2 171,6   306,8 135,17 165,82   300,99 135,17 165,82   300,99 

2. Socialinio drau-

dimo įmokos 

41,2 53,2   94,4 41,05 50,98   92,03 41,05 50,98   92,03 

3. Mityba  8,0  57,0 65,0  8,0  54,8 62,8  8,0  54,8 62,8 

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

5. Šildymas  19,7  6,0 25,7  14,0   14,0  14,0   14,0 

6. Elektros energija  5,8   5,8  5,5   5,5  5,5   5,5 

7. Ryšių paslaugos  0,8   0,8  0,8   0,8  0,8   0,8 

8. Apranga ir 

patalynė 

 1,6   1,6  1,6   1,6  1,6   1,6 

9. Vandentiekis ir 

kanalizacija 

 3,7   3,7  3,7   3,7  3,7   3,7 

10. Šiukšlės  1,3   1,3  1,14   1,14  1,14   1,14 

11. Spaudiniai  0,3    0,3 0,3    0,3 0,3    0,3 

12. Kitos prekės 30,1 1,5  2,1 33,7 30,1 1,5  2,09 33,69 30,1 1,5  2,09 33,69 

13. Kvalifikacijos 

kėlimas 

1,0 0,1   1,1 1,0 0,1   1,1 1,0 0,1   1,1 

14. Kitos paslaugos 2,0 10,3  0,1 12,4 2,0 10,3   12,3 2,0 10,3   12,3 

15. Socialinė parama 

pinigais 

  1,3  1,3   1,17  1,17   1,17  1,17 

16. Kitos mašinos ir 

įrenginiai 

5,5    5,5 5,5    5,5 5,5    5,5 

 Iš viso 215,3 278,1 1,3 65,2 559,9 215,12 263,94 1,17 56,89 537,12 215,12 263,94 1,17 56,89 537,12 

Iš viso skirta lėšų 559,9 537,12 537,12 

 

 Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo auklėtojui ir priešmokyklinio ugdymo pedagogui, 

dirbančiam lopšelyje-darželyje „Boružėlė“, darbo užmokestis per mėnesį – 684,53 Eur. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vieno vaiko išlaikymui skirtos lėšos – 2356 Eur. 
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Gautas 2017 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia parama iš 

kitų šaltinių: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados ir t.t.) pavadinimas 

Finansinės arba 

kitokios 

paramos 

išraiška 

(tūkst. Eur) 

Kam ir kaip finansinė arba 

kitokia parama buvo panaudota 

1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

2,9 Vaikų maitinimui ir ugdymo(si) 

aplinkos gerinimui 

2. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis  

paramai  

1,9 Ugdymo(si) aplinkos gerinimui 

3. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos 

(patalpų nuoma ir t. t.) 

0,2 Ugdymo(si) aplinkos gerinimui 

 Iš viso 5,0  

 

 Siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, įsigyta ugdymo(si) 

priemonių, atitinkančių vaikų amžių, poreikius bei interesus: 

1. Mokinio krepšelio lėšos – 30,1 tūkst. Eur.: 

1.1. naujų vaikiškų stalų, vaikiškų kėdučių, vystymo stalų, grupių spintelių komplektų, 

žaidimų kampelių, suoliukų, minkštų sėdimųjų baldų, nešiojamų kompiuterių, ugdymo priemonių, 

žaislų, stalo žaidimų, sporto inventoriaus, kanceliarinių prekių, projektorius ir elektroninis ekranas;  

1.2. spaudinių, metodinės ir vaikų literatūros – 0,3 tūkst. Eur; 

1.3. pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimui – 1,0 tūkst. Eur. 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos: 

2.1. vaikų lavinimo kabineto remontui – 2,0 tūkst. Eur. 

 

 Sveikų ir saugių vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygų sudarymui panaudotos: 

1. Mokinio krepšelio lėšos – 5,5 tūkst. Eur.: 

1.1. ilgalaikio turto įsigijimui (nešiojami kompiuteriai ir interaktyvi lenta). 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos – 1,5 tūkst. Eur.: 

2.1. valymo-dezinfekavimo, asmens higienos, santechnikos priemonių, buitinių priemonių 

(šaldytuvas, puodai, virduliai) įsigijimui; 

2.2. nepedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimui – 0,1 tūkst. Eur.; 

3. Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos – 2,1 tūkst. Eur.: 

3.1. darbo priemonių ir valymo inventoriaus įsigijimui (šlifuoklis kampinis, siaurapjūklis, 

karutis, lygintuvas, dulkių siurblys, stalo šviestuvas, grindų plovimo priemonės). 

4. Gyventojų pajamų mokesčio 2 % paramos lėšos – 1,9 tūkst. Eur.:  

4.1. atlikti remonto darbai - grupių sienų dažymas ir seno linoleumo pakeitimas nauju, salės 

grindų lakavimas;  

4.2. tvarkoma įstaigos teritorija – suremontuotos ir perdažytos lauko žaidimo aikštelių 

priemonės (smėlio dėžės, suoliukai), įsigytas kuras žolės pjovimui; 

4.3. įsigyta santechninių ir buitinių priemonių - vaikiškas unitazas, dulkių siurblys, maišytuvai 

kriauklėms. 

5. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos programos „Pienas vaikams“ lėšos – 1,8 

tūkst. Eur.: 

5.1. virtuvės indų ir inventoriaus atnaujinimui (pjaustymo lentelės, mentelės, keptuvės, 

virtuvinis maišytuvas, kaitinimo elementai viryklei, peiliai, šiukšlių dėžės ir kibirai su dangčiais); 

5.3. švaros ir higienos prekių įsigijimui (grindų ir indų plovikliai, valymo priemonės, 

vienkartinės pirštinės); 

5.4. darbuotojų mokymui (higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos). 
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 Sudarytos edukaciniam kultūriniam paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo sutartys su: 

1. VŠĮ „Nacionaline krepšinio akademija“ dėl krepšinio treniruočių organizavimo 

papildomam vaikų ugdymui; 

2. VŠĮ ,,Menar“ akademija dėl ankstyvojo matematikos ugdymo pagal Numicon metodiką; 

3. vyresniąja choreografijos mokytoja Raminta Parchomenkiene dėl šokių užsiėmimų; 

4. asociacija Vaiko ir mamos dienos centru „Kutis“ dėl ankstyvojo užsienio (anglų) kalbos 

ugdymo; 

5. vyresniąja neformaliojo švietimo mokytoja Svetlana Žadeikiene dėl keramikos būrelio 

užsiėmimų; 

6. Mažąja bendrija „Mažųjų ugdymas“ dėl ugdomosios programos „Robotukas“ lopšelio-

darželio ugdytiniams; 

7. Mažąja bendrija „Mažųjų ugdymas“ dėl mokomosios programos „Kalėdinė pasaka“ 

lopšelio-darželio ugdytiniams. 

 

Sudarytos paslaugų teikimo sutartys dėl pedagogų mokymų su: 

1. Viešąja įstaiga „Vaiko labui“, dėl Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimo; 

2. Viešąja įstaiga ,,Šeimos santykių institutas“, dėl darbuotojų mokymo.  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė. 

1. Bendras turimų kompiuterių skaičius – 21 vnt., iš jų: 

1.1. kompiuterių, naudojamų ugdomajai veiklai - 16 vnt.; 

1.2. administracijos naudojamų kompiuterių - 5 vnt. 

2. 2017 m. įsigyta kompiuterinės technikos ir biuro įrangos: 

2.1. nešiojamųjų kompiuterių – 13 vnt.; 

2.2. spalvotas kopijavimo aparatas – 1 vnt.: 

2.3. elektroninis projekcinis ekranas – 1 vnt.; 

2.4. pakabinamas projektorius – 1 vnt. 

 

 

IV. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, ĮSIVERTINIMAS,  

REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ 

 

Lopšelio-darželio ,,Boružėlė” vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija 

 

Vadovai Išsilavinimas 

Pedagogo 

kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinė kategorija 

Dalyvavimas 

seminaruose ir 

kursuose 

(val. skaičius) 

Direktorė  

Gita Vitkauskienė 

Aukštasis 

universitetinis 

Vyresniojo 

ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė 

kategorija 

38 
 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Lina Brenkevičienė 

Aukštasis 

universitetinis 

Vyresniojo 

ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė 

kategorija 

38 

 

Planavimo sistema 

 

Planavimo sistemą sudaro lopšelio-darželio strateginis planas, metų veiklos planas, mokslo 

metų veiklos programa. Planams sukurti sudaromos darbo grupės. Planai ir programos derinami, 

siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. Planavimo formos ir procedūros nuolatos 

tobulinamos.  
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 Lopšelio-darželio pedagogai dirba pagal neformaliojo švietimo programas: Alytaus lopšelio-

darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 

Šalia pagrindinių programų taikomos kitos alternatyvios programos: vaikų socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“, Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių 

ugdymo programa; Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, Etninio ugdymo gairės „Po Tėviškės dangum“, M. Montessori pedagogikos Lietuvoje 

samprata. 

 

Švietimo stebėsenos sistema 

 

 Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas (pagal Ikimokyklinės įstaigos vidaus audito metodiką) 

yra esminė ir svarbiausia lopšelio-darželio veiklos efektyvumo vertinimo forma. Lopšelyje-

darželyje sukurta pedagoginės švietimo priežiūros sistema. Pagal parengtą priežiūros planą 

ugdomojo darbo priežiūrą vykdo ir metodinę pagalbą teikia lopšelio-darželio direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas. 

Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo 

programa „Boružėlės takeliu“. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai vertinami 

vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos priedu ,,Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kompetencijos (pasiekimai), jų turinio dėmenys ir ugdymo gairės". 

 Vertinimą atlieka ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

logopedas. 

 Pedagogai vaiko pasiekimus vertina ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko 

gyvenimo situacijose. Pasiekimų vertinimui naudoja anketas, pokalbius su vaiku ir tėvais, vaiko 

stebėjimą, logines užduotis, vaiko veiklos rezultatus. 

 Vertinimas fiksuojamas Grupės vaikų gebėjimų vertinimo anketoje. Vertinimo medžiaga 

dokumentuojama Vaiko pasiekimų aplankale ir saugoma grupėje vienus metus po vaiko išėjimo iš 

lopšelio-darželio. 

 

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ strateginis tikslas 

 

 Kurti atvirą, saugią švietimo įstaigą, gebančią teikti kokybišką, efektyvų, tautos kultūros 

vertybėmis grindžiamą ugdymą. 

 

Prioritetinės kryptys 

 

1. Bendruomeniškumo, tautiškumo ir etninės kultūros, pilietiškumo ugdymas. 

2. Ugdymo kokybės gerinimas, modernizuojant ugdymo aplinką ir skiriant ypatingą dėmesį 

pedagogų tobulėjimui, vaikų sveikatingumo ir žmogaus saugos ugdymui, neformaliajam 

suaugusiųjų švietimui.  

 

Uždaviniai ir vertinimo kriterijai 

 

1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, modernizuojant ugdymo(si) 

aplinką, sudarant sveikas ir saugias vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygas. 

1.1. Vaikų, lankančių lopšelį-darželį skaičius – 228 asm. 

1.2. Aprūpintų ugdymo(si) priemonėmis grupių skaičius – 11 vnt. 

1.3. Baigtas lopšelio-darželio pastato išorės rekonstravimas.  

1.4. Sutvarkytos lopšelio-darželio teritorijoje esančios vaikų žaidimo aikštelės.  

2. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, plėtoti įstaigos darbuotojų bendrąsias kompetencijas. 

2.1. Pedagogų dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo programose skaičius – 22 asm. 

2.2. Atestuotų pedagogų skaičius – 2 asm. 
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3. Užtikrinti lopšelio-darželio aplinkos išlaikymą ir funkcionavimą. 

3.1. Lopšelyje-darželyje dirbančių darbuotojų skaičius– 42 asm. 

3.2. Laiku apmokamos sąskaitos už paslaugas. 

 

Įgyvendinimo rezultatai 

 

1. Tenkinami ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) poreikiai.  

2. Modernizuota lopšelio-darželio ugdymo(si) aplinka: 

2.1. įsigyta ugdymo(si) priemonių, modernių ir sveikatą tausojančių baldų, sporto 

inventoriaus;  

2.2. atliktas lopšelio-darželio pastato rekonstravimas; 

2.3. sutvarkytos lopšelio-darželio teritorijoje esančios vaikų žaidimo aikštelės. 

3. Sudarytos sąlygos lopšelio-darželio vadovams, pedagogams ir kitiems įstaigos 

darbuotojams kvalifikacijai tobulinti. 

4. Užtikrintas Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ funkcionavimas 2017 metais. 

 

Lopšelio-darželio dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

 

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ bendruomenė dalyvauja tarptautiniame Interreg V-A 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Būk aktyvus – būsi sveikas“ 

(Nr. LT-PL-1R-081).  

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą. Uždaviniai – sukurti 

vaikų sveikatos gerinimo programą ir įdiegti ją Lietuvos ir Lenkijos pasienio darželiuose, skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą, įtraukti juos į naują, įdomią sportinę veiklą. 

Projekte numatytos ir įgyvendintos veiklos – naujos vaikų žaidimo aikštelės, vidaus sporto 

įrenginiai, aktyvumo pamokėlės, žaidimai ir kiti sportiniai užsiėmimai, vaikų sveikatinimo 

programa, mokymai pedagogams, sporto šventės: Atvira sporto diena Alytuje ir Jaunųjų atletų 

olimpinės žaidynės Suvalkuose. 

Lauko įrangos atnaujinimo ir priemonių, skirtų aktyviam laiko leidimui, įsigijimo bendras 

biudžetas 23 682,00 Eur. 

 

V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO,,BORUŽĖLĖ” 2017 METŲ PASIEKIMAI, 

LAIMĖJIMAI, POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

 Lopšelio-darželio ,,Boružėlė” darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją 36 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, dalyvaudami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, VšĮ „Mokyklų 

tobulinimo centras”, VšĮ „Šeimos santykių institutas“, UAB „Saugaus darbo garantas“, UAB 

„Verslo aljansas“, UAB „Šviesa“ mokymo centro, MB „Buhalterių mokymai“, MB „Prasanta“, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Lazdijų švietimo centro, Varėnos švietimo centro, Alytaus 

kolegijos, Alytaus verslo konsultacinio centro, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 

organizuojamuose seminaruose. 

  

Įgyvendinant Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ veiklos 2017 metų programos tikslus ir 

uždavinius, siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę: 

 1. lopšelyje-darželyje buvo organizuota gerosios patirties sklaida, sveikatingumo renginiai, 

skaityti pranešimai, rengtos parodos; 

 2. vykdomi ilgalaikiai projektai: 

 2.1. Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ vaikų gebėjimų ugdymo ir puoselėjimo projektas 

„Kiekvienas vaikas yra gabus“; 

 2.2. Vaikų emocinio intelekto ugdymo projektas „Išgirskime vaikų jausmus“. 
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 2.3. „Bendradarbiaudami su šeima, kuriame jaukią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką 

grupėje“. 

 2.4. Gamtinės medžiagos panaudojimo įvairioje veikloje projektas „Gamtinė medžiaga 

kasdieninėje vaiko veikloje“. 

 Lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai ir pedagogai 2017 m. dalyvavo ir už dalyvavimą 

buvo apdovanoti padėkos raštais, dalyvio diplomais: 

 1. Mokslo ir studijų bei visuomeninių informavimo institucijų siūlomuose konkursuose, 

akcijose, projektuose:  

 1.1. pilietinė visuotinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, pilietinė iniciatyva „Tolerancijos 

paukštis – iniciatorius Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti;  

 1.2. ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“ – iniciatoriai Vilniaus Universiteto 

botanikos sodas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras; 

 1.3. konkursas „Vaikų Velykėlės 2017” – iniciatorius UAB „Naisių vasara“. Lopšelio-

darželio vaikų darbų nuotraukos publikuotos svetainėje http://www.naisiuvasara.lt;  

 1.4. akcija „Veiksmo savaitė be patyčių“ – iniciatoriai LR Švietimo ir mokslo ministerija, VšĮ 

„Vaikų linija". 

    

 2. Bendruose projektuose su socialiniais partneriais: 

 2.1. Kauno menų darželis „Etiudas“ – respublikinis vaikų meno projektas „Laiškas  mamai“;  

2.2. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus 

Prevencijos poskyris – prevencinė-edukacinė programa priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, 

tikslu: ugdyti pagarbą gyvybei, siekti saugios ir sveikos gyvenimo kokybės;   

 2.3. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios  bibliotekos Vidzgirio filialas – lopšelio-darželio 

grupių ugdytinių darbų parodos „Spalvota dovana gimtinei“, „Po vaikystės skėčiu“.  

2.4. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius – 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojų D. Bilienės ir L. Lesevičienės ir jų ugdytinių kūrybinių darbų 

paroda „Ką jaučia tavo širdelė“ ir pramoga „Pasek lėlytei pasaką“ bei „Kačiukų“ grupės vaikų 

piešinių paroda „Mano vaikystės spalvos“; 

 2.5. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras – tradicinė „Dzūkų šventė";  

 2.6. Vaiko ir mamos dienos centras „KUTIS“ – konkursas-paroda „Ridu ridu...“; 

 2.7. Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla – projektas „Mokyklos link“, tradicinė 

etnografinių kolektyvų šventė „Navatni dzūkeliai"; 

2.8. Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“ – respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių konkursas „Piešiu tautinį kostiumą“ (ugdytinė Auksė Matusevičiūtė tapo laureate, 

apdovanota diplomu), Alytaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų 

konkursas „Lietuvėle, tu graži“. 

 

Atsižvelgiant į tėvų poreikius, lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vykdoma papildoma vaikų 

veikla: šokių ir keramikos užsiėmimai, ankstyvasis užsienio (anglų) kalbos ir ankstyvasis 

matematikos (pagal Numicon metodiką) ugdymas, krepšinio pagrindų mokymas. 

 

 Tarptautinės mokytojo dienos proga už stropų ir kūrybišką darbą Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštu apdovanota lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vilė Mikelionienė.  

 

 Lopšelio-darželio ,,Boružėlė” pedagogai, siekdami įtraukti tėvus į vaikų ugdymo(si) procesą, 

naudoja įvairias bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais formas: tėvų susirinkimus, pedagogines 

konsultacijas, atvirų durų dienas, bendrus darželio ir šeimos renginius: šventes, sportines pramogas, 

vakarones, parodas, projektus. 

 

http://www.naisiuvasara.lt/
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 Lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė” 2017 m. vaikai dažniausiai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis 

(ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, bronchitai) – 1419 susirgimai, 25 ausų susirgimai, 17 

akių, 17 virškinimo, 12 alerginių, 14 odos, 15 rota virusinio enterito susirgimų, 8 vėjaraupių. Dėl 

ligos vienas vaikas vidutiniškai praleido 7 dienas per metus.   

 Siekiant sumažinti vaikų sergamumą ir geriau išsiaiškinti susirgimų priežastis bei veiksnius, 

įtakojančius vaikų sveikatą, kiekvieną dieną registruota vaikų lankomumas, nurodant neatvykimo 

priežastis. Mėnesio pabaigoje analizuota sergamumas. Organizuota prevencinės sveikatingumo 

priemonės ugdytiniams, pedagogams ir tėvams vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo temomis: 

„Kas kenkia žmogaus sveikatai?“, „Saugokime savo akytes“, „Tinkama apranga pagal oro sąlygas“, 

„Mokomės gyventi draugiškai, vengti konfliktų“.  

Lopšelio-darželio komanda dalyvavo Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“. 

Sveikos mitybos ir nutukimo prevencijai skirti renginiai: Europos sveikos mitybos dienai 

paminėti, pokalbiai „ Apie vaisius ir daržoves“, „Renkamės sveikus maisto produktus“. 

Užsiėmimai fiziniam aktyvumui: „Pamankštinkime pėdutes“, „Plokščiapėdystės profilaktika“, 

„Taisyklinga laikysena“. 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai skirti renginiai“: „Vasaros pavojai“, „Žiemos 

džiaugsmai ir pavojai“. 

Lopšelyje-darželyje vykdomuose renginiuose „Dantukų priešai ir draugai“, „Sveiki dantys – 

graži šypsena“ vaikai mokėsi teisingai valyti dantukus, pasirinkti juos stiprinančius maisto 

produktus, vengti daug cukraus turinčių produktų. Vyko pokalbiai ir kiti aktyvūs mokymo būdai 

kaip išvengti užkrečiamų ligų: „Asmens higiena – apsauga nuo ligų“, „Atpažinkime peršalimo 

ligas“, „Nosies, akių, rankų higiena“, „Čiaudėjimo, kosėjimo taisyklės“, „Nepasiduokime gripui“, 

„Rankytės mūsų švarios“.  

 Įstaigoje užtikrintas pilnavertis, subalansuotas vaikų maitinimas, įdiegta RVASVT sistema. 

Vaikai maitinami laikantis perspektyvinių 20 dienų valgiaraščių, patvirtintų Alytaus valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos. Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM paramos 

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

 Siekiant išsiaiškinti, kaip vaikų maitinimo organizavimą lopšelyje-darželyje vertina tėvai, 

dalyvauta tėvų susirinkimuose, vykdyta anketinė apklausa. 

Ruošiantis nuo 2018 m. sausio 1 d. įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-836, vaikų maitinimui paruošti 15 dienų 

perspektyviniai valgiaraščiai ir 92 technologinės kortelės, užtikrinančios sveikatai palankų vaikų 

maitinimą.  

 2016 m. rugsėjo mėn. pradėtas ir 2017 m. birželio 1 d. įgyvendintas Alytaus miesto 

savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas pastato išorės rekonstravimo projektas: apšiltintos 

sienos, pakeisti išorės langai ir durys, šildomas stogas. Baigus Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

pastato išorės rekonstrukciją, įstaiga tapo ne tik moderni, patraukli, bet ir ekonomiškai naudinga. 

 

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ problemos: 

1. Baigus įgyvendinti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" pastato išorės paprasto remonto 

techninį projektą (sudėjus naujus langus, duris, apšiltinus sienas), pastebėta, kad išsiderino natūrali 

vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema ir šaltuoju metų laikotarpiu pro ventiliacijos kanalus į 

patalpas pučiamas šaltas oras. Buvo sumažinti ventiliacijos angų išmatavimai, todėl nepakankamai 

vėdinasi rytinė dalis rūsio patalpų, jaučiasi drėgmė; 

2. Atlikus lopšelio-darželio išorės renovaciją, būtini atlikti vidaus atstatomieji darbai:  

2.1. pastato vidaus durys seno tipo: susidėvėję, išsikraipę ir nesandarios. Stiklinės 

konstrukcijos yra nesaugios vaikams; 

2.2. pagal Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" pastato išorės paprasto remonto techninį 

projektą, sumontuotas keltuvas neįgaliesiems, tačiau į įstaigą negalią turintys žmonės patekti negali, 

kol neįgyvendintas vidaus projektas, kuriame numatyta pakeisti vidaus duris, įrengti keltuvą į salę, 

neįgaliųjų tualetą; 
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2.3. pastato grindys susidėvėję, pirmo aukšto grupių patalpose grindinis šildymas neveikia; 

 2.4. šildymo sistema yra nesubalansuota, šyla netolygiai, nes pastate vyraujantys šildymo 

prietaisai – plokšteliniai konvektoriai, kurie į patalpas skleidžia mažai šilumos;  

 2.5. susidėvėjusi vandentiekio-nuotekų šalinimo sistema; 

2.6. patenkinamas elektros perdavimo linijų stovis – laidai seni, neatitinka standartų, 

trumpina, sujungus virtuvėje daugiau įrengimų, išmetami saugikliai. Priešgaisrinė signalizacija 

neveikia.  

 3. Lopšelio-darželio ,,Boružėlė” teritoriją juosianti tvora neužtikrina vaikų ir darbuotojų 

saugumo – neatitinka aukščio reikalavimų, yra surūdijusi, išsilanksčiusi, išplyšę sietai; 

 4. Panaikinus vyriausiojo buhalterio pareigybę ir perskirsčius darbo funkcijas, darbuotojams 

padidėjo darbo krūvis, todėl sudėtinga laiku ir efektyviai įgyvendinti keliamus uždavinius. 

5. Daugėja specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacijų 

sutrikimų, vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, emocijų ir elgesio sutrikimų. 

6. Nepakankamas tėvų aktyvumas sprendžiant pagalbos vaikui, vieningų reikalavimų ir 

ugdymo kokybės gerinimo klausimus. 

 

 

Lopšelio-darželio direktorė         Gita Vitkauskienė  


