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                    Alytaus miesto savivaldybės tarybos  

                    2017 m. balandžio 27 d.  

                    sprendimu Nr. T-172  

 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2017-02-28  

Alytus 

 

 

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 

 

  2016 m. lopšelyje darželyje „Boružėlė“ veikė 11 pilnai sukomplektuotų grupių su atskirais 

miegamaisiais: 

lopšelio grupės       – 3; 

darželio grupės       – 6;  

priešmokyklinio ugdymo grupės  – 2. 

 

  Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ 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.  

  Lopšelio-darželio „Boružėlė“ teritorija estetiška, originali: gausu gėlynų, medžių, lauko 

aikšteles puošia medinėse skulptūrose sustingę lietuvių liaudies pasakų personažai. 

 

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojai 

 

Eil. 

Nr. 
Lopšelio-darželio darbuotojai 

2016-01-01 2016-12-31 

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 20 18,25 

Iš viso: 43 40,99 43 40,99 

 

  Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ pareigybių skaičius – 

40,99 etato. 

 

 

mailto:ld@boruzele.alytus.lm.lt
http://www.boruzele-alytus.lt/
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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 

1 3 

 turinčių vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

14 11 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę 

kategoriją 

3 3 

3.  Neatestuotų pedagogų skaičius – – 

 

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

 

  2016 metais lopšelį-darželį „Boružėlė“ lankė 228 vaikai. Naujai atvyko 73 vaikai, išvyko 72 

vaikai, iš jų 46 – į mokyklą.  

 

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

Grupių skaičius Vaikų skaičius 

2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m.  2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m.  

11 11 228 228 

 

  Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2016 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. 

2016-01-01 16 16 17 20 23 22 21 22 22 23 23 225 

2016-09-01 17 17 17 22 22 22 23 22 22 21 23 228 

 

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

2016-01-01 – 73; 

2016-12-31 – 55. 

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

teikia logopedas.  

 

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

2016-01-01 – 2016-05-31 – 8;  

2016-09-01 – 2016-12-31 – 7. 

  Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims įsigyti, 

skaičius: 

2016-01-01 – 2016-05-31 – 7;  

2016-09-01 – 2016-12-31 –  6. 

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

  Lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ 2016 metais skirta lėšų – 525,7 tūkst. Eur. Iš jų: 

1. Mokinio krepšelio lėšos       – 201,1 tūkst. Eur  (toliau lentelėje – MK); 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos     – 255,8 tūkst. Eur  (toliau lentelėje – SB); 

3. Socialinė parama pinigais      – 1,3 tūkst. Eur    (toliau lentelėje – SP);   
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4. Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos  – 67,5 tūkst. Eur  (toliau lentelėje – ĮVP). 

 

Informacija apie lopšelio-darželio „Boružėlė“ išlaidas per 2016 metus 

 
Eil. 

Nr. 

Išlaidų 

pavadini-

mas 

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 

122,9 149,5   272,4 122,9 148,4   271,3 122,9 148,4   271,3 

2. Socialinio 

draudimo 

įmokos 

38,2 46,4   84,6 38,2 45,5   83,7 38,2 45,5   83,7 

3. Mityba  4,5  57,9 62,4  4,5  57,9 62,4  4,5  57,9 62,4 

4. Medika-

mentai  

 0,3   0,3  0,3   0,3  0,3   0,3 

5. Šildymas  29,2  9,5 38,7  29,2  9,5 38,7  29,2  9,5 38,7 

6. Elektros 

energija 

 4,9   4,9  4,9   4,9  4,9   4,9 

7. Ryšių 

paslaugos 

 0,7   0,7  0,7   0,7  0,7   0,7 

8. Apranga ir 

patalynė 

 1,3   1,3  1,3   1,3  1,3   1,3 

9. Vanden-

tiekis ir 

kanalizacija 

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

10. Šiukšlės  0,8   0,8  0,8   0,8  0,8   0,8 

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

 

   0,3 

 

0,3    0,3 

12. Kitos prekės 32,5 4,7   37,2 32,5 4,7   37,2 32,5 4,7   37,2 

13. Kvalifika-

cijos kėlimas 

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

14. Kitos 

paslaugos 

1,5 11,7  0,1 13,3 1,5 11,7  0,1 13,3 1,5 11,7  0,1 13,3 

15. Socialinė 

parama 

pinigais 

  2,3  2,3   1,3  1,3   1,3  1,3 

16, Kitos 

mašinos ir 

įrenginiai 

4,7    4,7 4,7    4,7 4,7    4,7 

 Iš viso 201,1 257,8 2,3 67,5  201,1 255,8 1,3 67,5  201,1 255,8 1,3 67,5  

Iš viso lėšų 528,7 525,7 525,7 

 

  Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo auklėtojui ir priešmokyklinio ugdymo pedagogui, 

dirbančiam lopšelyje-darželyje „Boružėlė“, išmokamas darbo užmokestis per mėnesį, atskaičius 

mokesčius – 512,92 Eur. 

 

  Ikimokyklinio ugdymo grupės vieno vaiko išlaikymui skirtos lėšos – 2300 Eur: 

mokinio krepšelio lėšos   – 882 Eur; 

savivaldybės biudžeto lėšos  – 1418 Eur. 

 

  Priešmokyklinio ugdymo grupės vieno vaiko išlaikymui skirtos lėšos – 2328 Eur: 

mokinio krepšelio lėšos   –   885 Eur; 

savivaldybės biudžeto lėšos  –   1420 Eur; 

socialinės paramos lėšos   –   23 Eur. 
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Gautas 2016 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“ 

3,2 Vaikų maitinimui ir ugdymo(si) 

aplinkos gerinimui 

2. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis  

paramai  

1,7 Ugdymo(si) aplinkos gerinimui 

3. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos 

(patalpų, instrumentų nuoma ir t. t.) 

0,1 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 – 29,5 tūkst. Eur: 

1.1. žaislų, stalo žaidimų, kaladžių, sporto inventoriaus, muzikos instrumentų, raštinių prekių, žaislų 

dėžių, lauko priemonių – 29,2 tūkst. Eur; 

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

 

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

1. Mokinio krepšelio lėšos – 8,0 tūkst. Eur: 

1.1. ilgalaikio turto įsigijimui (kompiuterinė technika ir mėsos maišyklė) – 4,7 tūkst. Eur; 

1.2. vaikų patalynės įsigijimui – 3,3 tūkst. Eur. 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos – 4,6 tūkst. Eur: 

1.1. kilimų, kėdžių, valymo-dezinfekavimo, asmens higienos, santechnikos priemonių įsigijimui; 

1.2. lopšelio-darželio nepedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimui. 

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

2.1. atliktas santechnikos įrangos remontas;  

2.2. tvarkoma įstaigos teritorija – atnaujinti gėlynai, suremontuotos ir perdažytos lauko priemonės, 

smėlio dėžės, suoliukai. 

3. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos programos „Pienas vaikams“ lėšos – 4,4 tūkst. 

Eur: 

3.1. vaikų mitybai gerinti; 

3.2. virtuvės indų ir inventoriaus atnaujinimui (nerūdijančio plieno puodai, lėkštės, puodukai). 

   

  Sudarytos sutartys edukaciniam ir kultūriniam bendradarbiavimui su: 

1. Asociacija Vaiko ir mamos dienos centru „Kutis“ dėl lopšelio-darželio ugdytinių  ankstyvojo 

užsienio (anglų) kalbos ugdymo; 

2. Alytaus miesto teatro aktoriumi Jonu Gaižausku dėl teatro studijos „Drevinukas“ spektaklio 

lopšelio-darželio ugdytiniams; 

3. VŠĮ „Nacionaline krepšinio akademija“ dėl krepšinio užsiėmimų organizavimo lopšelio-darželio 

ugdytiniams; 

4. Vyresniąja neformaliojo švietimo mokytoja Svetlana Žadeikiene dėl lopšelio-darželio ugdytinių 

keramikos būrelio užsiėmimų; 

5. Vyresniąja choreografijos mokytoja Rūta Mekišaite dėl lopšelio-darželio ugdytinių šokių 

užsiėmimų; 

6. Mažąja bendrija „Mažųjų ugdymas“ dėl edukacinės programos „Daržoviukai“ lopšelio-darželio 

ugdytiniams. 
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  Sudarytos sutartys dėl mokymo paslaugų teikimo pedagogams su: 

1. VšĮ „Vaiko labui“; 

3. Alytaus kolegija. 

 

  Sudarytos sutartys dėl ugdymo(si) priemonių pirkimo: 

1. UAB „Artom“ dėl žaislų ir žaidimų, sporto prekių; 

2. Audriaus Želnios individualia įmone dėl žvakių ir kalėdinių dekoracijų; 

3. UAB „ADSA“ dėl muzikos instrumentų. 

 

  Informacinių komunikacinių technologijų bazė 

Kompiuterių, esančių mokomųjų dalykų kabinetuose, skaičius –  1 

Kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius       –  5 

Nešiojamųjų kompiuterių skaičius, įsigytas 2016 m.      –  1  

Stalinių kompiuterių, įsigytų 2016 m. skaičius       –  3 

2016 m. įsigyta kompiuterinės technikos ir kokios (dokumentų  

naikiklis-smulkintuvas – 1 vnt, laminavimo aparatas – 1 vnt,  

kopijavimo aparatas – 1 vnt, monitoriai – 2 vnt).      –  5 

 

 

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 

40 
 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Lina Brenkevičienė 

Aukštasis 

universitetinis 

Vyresniojo 

ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo 

Antroji vadovų 

kvalifikacinė 

kategorija 

90 

 

  Rengiant Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė” 2016 m. veiklos planą ir mokslo metų 

programą, vadovautasi vidinio veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis.   

 

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ strateginis tikslas 

 

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

aplinką, plėtojant profesinę pedagogų kompetenciją, sudarant modernias, sveikas ir saugias vaikų 

ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygas. 

 

Uždaviniai 

 

  1. Didinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuojančių ir šias paslaugas teikiančių 

darbuotojų kompetenciją, ugdyti tautiškai susipratusią, iniciatyvią, kūrybišką ir savarankišką, 

pilietiškai aktyvią ir atvirą bendruomenę. 

  2. Ugdyti vaikų socialinę, komunikavimo, pažinimo, meninę, sveikatos saugojimo 

kompetencijas, pilietinę savimonę, turtinti gamtosauginę, etnokultūrinę patirtį, puoselėti dorovines 

vertybes. 
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  3. Skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą, išskirtinį dėmesį skiriant etninei kultūrai – 

papročiams, tradiciniams amatams, tautodailei, liaudies muzikai, šokiams, žaidimams. 

  4. Formuoti saugios ir sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius: įgyvendinti vaikų socialinių 

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

įgūdžių ugdymo programą, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą, organizuoti sveikatos stiprinimo renginius, vykdyti projektinę veiklą. 

  5. Užtikrinti visuomenei prieinamą informaciją apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 

plėtoti šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą sprendžiant vaikų ugdymo ir sveikatos 

stiprinimo klausimus. 

 

Prioritetinės kryptys 

 

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

  Siektinos vertybės – tautiškai susipratusi, iniciatyvi, kūrybiška ir savarankiška, pilietiškai 

aktyvi ir atvira bendruomenė, puoselėjanti etninę kultūrą – papročius, tradicinius amatus, tautodailę, 

liaudies muziką, šokius, žaidimus; kontekstualumas, skaidrumas, veiksmingumas. 

  2. Švietimo kokybės gerinimas, modernizuojant ugdymo (išskirtinį dėmesį skiriant kūno 

kultūros ir sporto aplinkai tobulinti) aplinką ir skiriant ypatingą dėmesį pedagogų tobulėjimui, vaikų 

sveikatingumo ir žmogaus saugos ugdymui, suaugusiųjų neformaliajam švietimui. 

  Siektinos vertybės – švietimo kokybė, veiksmingumas, geri ugdymo rezultatai, švietimo 

paslaugų įvairovė, mokymosi visą gyvenimą prieinamumo užtikrinimas, sveika ir saugi aplinka ir 

sveiki bendruomenės nariai. 

 

Vertinimo kriterijai 

 

  1. Lėšų dalis, tenkanti ugdymo(si) priemonių įsigijimui, nuo bendros finansavimo dalies –  

6,1 %. 

  2. Lėšų dalis, tenkanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui, nuo bendros finansavimo dalies – 0,2 %.  

  3. Lėšų dalis, tenkanti ugdymo(si) aplinkos atnaujinimui, nuo bendros finansavimo dalies – 

1,9 %. 

  4. Lėšų dalis, tenkanti sėkmingam įstaigos funkcionavimui užtikrinti, nuo bendros 

finansavimo dalies – 91,8 %. 

 

Įgyvendinimo rezultatai 

 

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

228 vaikai.  

  2. Sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijos tobulinimui – ne mažiau kaip 3 dienas per metus 

dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

  3. Gerinama ugdymo(si) aplinka – įsigyta metodinės ir vaikų literatūros, žaislų, baldų, sporto 

inventoriaus, raštinių prekių, atliktas dalinis vidaus patalpų remontas, atnaujinti lauko aikštynai. 

  4. Organizuoti renginiai ir projektai, skirti Vietos bendruomenių metams. 

 

Lopšelio-darželio dalyvavimas programų, projektų konkursuose 

 

 Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbo grupės parengtas etnokultūrą puoselėjančių renginių 

organizavimo projektas ,,Senųjų amatų dirbtuvėlės“ 2016 m. dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės 

vaikų ir mokinių veiklos programos projektų konkurse. Projekto įgyvendinimui iš Alytaus miesto 

savivaldybės biudžeto skirta 400 Eur – edukacinei programai vaikams „Pasibičiuliaukim“, lopšelio-

darželio pedagogų kvalifikacijos kėlimui, kanceliarinių prekių ir kitų priemonių įsigijimui. 
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V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO,,BORUŽĖLĖ” 2016 METŲ PASIEKIMAI,   

LAIMĖJIMAI, POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

  Lopšelio-darželio ,,Boružėlė” darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją 44 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, dalyvaudami LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto, Lietuvos 

sporto universiteto, VDU Švietimo studijų centro, Etninės kultūros globos tarybos, Lietuvos vaikų 

ir jaunimo centro, Mokyklų tobulinimo centro, Ugdymo plėtotės centro, Šiuolaikinių didaktikų 

centro, VšĮ „Švietimo tinklas“, UAB „Žinių centras“, UAB „Pokyčių valdymas“, Vilniaus miesto 

psichologinės-pedagoginės tarnybos, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Alytaus kolegijos, 

Alytaus verslo konsultacinio centro, Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos 

centro, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamuose seminaruose. 

 

  Įgyvendinant Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ veiklos 2016 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“. 

  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 2016 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” – 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"; 

   1.5. konkursas „Švarių rankų šokis 16” – iniciatoriai Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras; 

  1.6. respublikinis draugiškas gamtai konkursas „Kamštelių vajus 2016“ – iniciatoriai VšĮ 

„Žaliasis taškas“, Ekodaiktai.lt; 

   

  2. Bendruose projektuose su socialiniais partneriais: 

  2.1. Kauno menų darželis „Etiudas“ – respublikinis vaikų meno projektas „Raktelis mamai“, 

straipsnis-internetinis skaitinys: http://alytusplius.lt/naujienos > Lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

auklėtiniai gamino raktelius mamoms, 2016-05-02; 
  2.2. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios  bibliotekos Pirmojo Alytaus filialas – pedagogių V. 
Mikelionienės ir M. Urbanavičienės kūrybinių darbų paroda ,,Pavasario pranašai“ straipsnis-
internetinis skaitinys: http://www.alytausgidas.lt/naujienos > Pirmojo Alytaus bibliotekoje – 
pavasarį pranašaujanti paroda, 2016-03-21; 
  2.3. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios  bibliotekos Vidzgirio filialas: 

  2.3.1. vaikų kūrybos darbų iš antrinių žaliavų paroda „Aš mažas kūrėjas“, skirta Žemės dienai 

paminėti, 

http://www.naisiuvasara.lt/
http://alytusplius.lt/naujienos
http://www.alytausgidas.lt/naujienos
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  2.3.2. vaikų keramikos darbų paroda „Žydėjimas“, straipsnis-internetinis skaitinys: 

http://alytusplius.lt/naujienos > Bibliotekos salė „pražydo“ mažųjų alytiškių darbais, 2016-04-21, 

  2.3.3. edukacinė pamoka-kūrybinės dirbtuvės „Smėlio terapija“, straipsnis-internetinis 

skaitinys: http://www.alytus.mvb.lt/naujienos > „Smėlio terapija“ Vidzgirio bibliotekoje, 2016-05-

12; 

  2.4. A. Matučio memorialinis muziejus – vaikų kūrybinių darbų parodos: 

  2.4.1 „Vaivorykštė ežerą semia“, straipsnis-internetinis skaitinys: 

http://alytusplius.lt/naujienos > Muziejus pasipuošė darželinukų piešiniais, 2016-04-25, 

  2.4.2. „Mano sapnų gaudyklė“, straipsnis-internetinis skaitinys: 

http://www.alytausmuziejus.lt/naujienos > Parodėlė „Mano sapnų gaudyklė“, 2016-12-08; 

  2.5. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras: 

  2.5.1. vaikų kūrybinių darbų paroda-konkursas ,,Velykų belaukiant“,  

  2.5.2. tradicinė „Dzūkų šventė", straipsnis-internetinis skaitinys:  

http://alytusplius.lt/naujienos > Alytuje skambėjo „Dzūkų šventės“ dainos, 2016-05-30, 

  2.5.3. pedagogų kūrybinių darbų konkursas-paroda „Kai aplanko mūza“, straipsnis-

internetinis skaitinys: http://www.alytus.lt/naujienos > Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 

erdves puošė Alytaus miesto pedagogų kūrybiniai darbai, 2017-01-16; 

  2.6. Vaiko ir mamos dienos centras „KUTIS“ – konkursai-parodos „Ridu ridu...“, „Mano 

Kalėdinis žaisliukas“;  

  2.7. Alytaus regiono gyvūnų globos namai ,,Nuaras“ – akcija „Padėk beglobiui gyvūnui“; 

  2.8. Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla – projektas „Mokyklos link“;  
  2.10. Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis – akcija „Darbelis Lietuvai“. 
 

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

veikla: šokių, keramikos ir mažojo teatro užsiėmimai, ankstyvasis užsienio (anglų) kalbos 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“ vyresnioji 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Agnė Asadauskienė.  

 

  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. 

  Lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė” 2016 m. vaikai dažniausiai sirgo ūmiomis viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijomis, bronchitais. Per metus užregistruota 15 plaučių uždegimo, 39 

infekcinių susirgimų, 33 virškinimo funkcijos sutrikimo ir 30 gripo atvejų. Dėl ligos vienas vaikas 

vidutiniškai praleido 7 dienas per metus. Analizuojant sergamumą nustatyta, kad 2016 m. 20 % 

nelankytų dienų praleista dėl ligos.  

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

įtakojančius vaikų sveikatą, kiekvieną dieną registruojamas vaikų lankomumas, nurodant 

neatvykimo priežastis. Mėnesio pabaigoje analizuojamas sergamumas. Organizuotos prevencinės 

sveikatinimo priemonės pedagogams ir tėvams temomis: „Gyvenkime sveikiau “, „Privalomi 

skiepai“, „Gripas ar peršalimas? Saugokimės abiejų“, „Kaip apsaugoti save ir kitus“, „Maisto 

pasirinkimo piramidė“, „Burnos ir dantukų priežiūra“, „Pratimai akims“. 

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

Vaikai maitinami laikantis perspektyvinių 20 dienų valgiaraščių, patvirtintų Alytaus valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos. Dalyvaujame Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 

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

    

http://alytusplius.lt/naujienos
http://www.alytus.mvb.lt/naujienos
http://alytusplius.lt/naujienos
http://www.alytausmuziejus.lt/naujienos
http://alytusplius.lt/naujienos
http://www.alytus.lt/naujienos



























































