
 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ 

DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI 

 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Įsteigimo data – 1980-08-04  

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

vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Įstaigos adresas – Putinų g. 18, Alytus  

Darbuotojų skaičius – 41  

Administracijos 

darbuotojai 

Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojai 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Kiti pedagogai 

Aptarnaujantis 

personalas 
Spec. 

pedagogai 

Meninio 
ugdymo 

pedagogas 

Direktorius –       1 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui –           1 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui–                  1 

Vyr. buhalteris – 1 
Sveikatos 

priežiūros 

specialistas –       1 

12 2 2 1 19 

 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal amžių:  

nuo 20 iki 30 metų amžiaus – ,  

nuo 30 iki 40 metų amžiaus – , 

nuo 40 ir vyresn. – 13, 

pensijinio amžiaus – 1. 

 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal lytį:  

moterys – 14, 

vyrai – . 

Įstaigos plotas – 2442 m² 

Grupių skaičius su atskirais miegamaisiais 

Lopšelio grupės – 2, 

Darželio grupės – 3, 

Priešmokyklinio ugdymo grupės – 1  

 

 

 

 



 

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 

Priešmokyklinių 
ugdymo grupių 
skaičius ir  
vaikų skaičius 

Bendras 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 
skaičius 

Iš jų 
spec. 
poreikių 
vaikų 
skaičius 

145 2 17,17 34 5 17 spec. 

(savaitinė-3 

neįgal.) 
21, 
(1neįgal.)23,  
23 
(1neįgal.),18 

105 1/ 22(1neįgal.) (3 

ikimokyk.) 

19 priešmok. 

158 57 
3-klausos 

sutik. 

54-
kalbos 

sutik. 

 

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

suma – 7319 Lt, 

 

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

suma – 7276 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 

158 74 41 43 

 

Socialinė parama 

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

2010-01-01 – 2010-05-31 – 9, 

2010-09-01 – 2011-12-30 – 6. 

Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims įsigyti, skaičius 

– 6. 

 

II. DUOMENYS APIE VADOVŲ IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ 

 

Vadovų kvalifikacija 

Vadovai 
Pedagogo kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinė 

kategorija 

Dalyvavimas 

seminaruose ir 

kursuose (val. skaičius) 

Direktorius 

 

Vyresniojo 

ikimokyklinio  ugdymo 

auklėtojo 

III vadovų 

kvalifikacinė 

kategorija 

46 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo metodininko 

- 58 

 

 



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 

Neatestuoti 

pedagogai 

Pedagogų, 

dalyvavusių 

2009 m. 

seminaruose, 

skaičius 

 

17 

 

- 

 

11 2 Vyresniojo 

logopedo-1, 

surdopeda-
gogo meto- 

dininko-1 

Vyresniojo 

muzikos 

mokytojo-1 

1 17 

 

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:  1189,3 1076,1 

išlaidoms 1189,3 1076,1 

iš jų darbo užmokesčiui 710,1 839,2 

turtui įsigyti   

2. Finansavimo šaltiniai: 1189,3 1076,1 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 789,4 671,0 

2.2. Savivaldybės biudžeto lėšos 

(specialioji tikslinė dotacija) 

374,1 391,1 

2.3. ES ir užsienio fondų lėšos   

2.4. Valstybės biudžeto lėšos 4,2 4,0 

2.5. Aplinkos apsaugos specialioji 

programa 

  

2.6. Savivaldybės privatizavimo 

fondo lėšos 
  

2.7. Užimtumo fondo lėšos   

2.8. Kiti šaltiniai 21,6 10,0 

 

 

 



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 711,6 710,1 710,1 

2. Socialinio draudimo įmokos 226,3 219,3 219,3 

3. Mityba 142,2 140,0 140,0 

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

5. Ryšių paslaugos 1,6 1,6 1,6 

6. Komunalinės paslaugos 68,4 66,9 66,9 

7. Spaudiniai  1,5 1,5 1,5 

8. Kitos prekės 15,1 15,1 15,1 

9. Kvalifikacijos kėlimas 1,2 1,2 1,2 

 Iš viso 1168,4 1156,2 1156,2 

 

Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo auklėtojui ir priešmokyklinio ugdymo pedagogui, 

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

per mėnesį – 1431 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 4,0 2,9 

2. Pieno programos parama 10,7 11,7 

3. Vaisių programos parama 6,7 6,7 

4. Švietimo ir mokslo ministerija   

5. Švietimo aprūpinimo centras   

6. Kiti šaltiniai (lėšos pardavus 

metalo laužą) 

0,2 0,8 

 Iš viso 21,6 22,1 

 

 

 

 

 

 



Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą 

 

Alytaus lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ sistemingai gerinama materialinė bazė, sukurta 

moderni, saugi ir sveika ugdymo(si) aplinka vaikams ir darbuotojams. Nuolat siekiama įstaigos ir 

kiekvienos grupės savitumo.  

2012 metais įgyvendintas projekto „Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ patalpų ir 

įrangos atnaujinimas“ 1-asis etapas (projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos 

Respublika). Šio etapo metu suremontuotos įstaigos ugdymo ir pagrindinės patalpos, skirtos vaikų 

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

tualetuose-prausyklose, pakeisti elektros ir apšvietimo tinklai, buitinių nuotekų vamzdynai. Visame 

lopšelio-darželio „Putinėlis“ pastate įrengta nauja gaisrinė signalizacijos sistema. 

Atnaujinus vienos lopšelio grupės patalpas, įrengtas metodinis kabinetas: nupirkti 

nauji baldai, kompiuterinė įranga, interaktyvi lenta. Pedagogai turi galimybę informacines 

technologijas naudoti ugdymo procese, ugdomoji veikla tampa gyvesnė, vaizdingesnė, didėja 

ugdytinių motyvacija. 

Įrengtas žaidimų kambarys ir seklytėlė. Sudarytos sąlygos vaikams žaisti, bendrauti ir 

bendradarbiauti ir už grupės ribų.  

 Įstaiga įsigijo virtuvės ir grupių inventoriaus, valymo priemonių. Atnaujinti vaikų 

baldai. 

 2012 metais materialinei bazei turtinti ir ūkinei veiklai buvo naudojamos mokinio 

krepšelio, 2% gyventojų pajamų mokesčio ir programos „Pienas vaikams“ lėšos. 

 Lopšelis-darželis „Putinėlis“ racionaliai ir taupiai naudojo įstaigai skirtas lėšas, 

tikslingai nustatė prioritetus bei priemones uždaviniams vykdyti. 2012 metais įstaiga neapmokėjo 

2012 metų gruodžio mėnesio paslaugų sąskaitų už 23 tūkst. Lt (iš jų 17,6 tūkst. Lt už komunalines 

paslaugas). 

 

DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ, VEIKLOS TOBULINIMAS 

 

Socialiniai partneriai 2012 metais – Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla, Alytaus 

lopšeliai-darželiai, 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.“ 

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.  

 
 

 

 



V. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 METŲ LAIMĖJIMAI 

 

 Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“  tenkina vietos gyventojų poreikius ugdyti vaikus 

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Kūrybiškai įgyvendinamos 

ikimokyklinio ugdymo ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programos.  

Įstaiga savo veiklą organizuoja atsižvelgdama į strateginiame plane numatytus 

uždavinius ir priemones, optimaliai tenkina vaikų ugdymo(si) poreikius.  

  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.  

Įstaiga yra atvira naujovėms, besimokanti organizacija. Mokytojai geba pagrįsti savo 

veiklą, ją sisteminti ir skleisti gerąją darbo patirtį. 2012 metais lopšelyje-darželyje organizuotas 

seminaras  „Etnokultūros vertybių puoselėjimas vaikų darželyje“. Dalyvavo Alytaus mieto ir rajono 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės. 

Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai augti ir kvalifikacijai 

kelti. 2 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko 

kvalifikacines kategorijas. 

90 procentų įstaigos 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: „Daržovės ir vitaminai ant vaikų stalo“, 

„Augu sveikas kaip ridikas“, „Nežinau saldesnio už duonelę kvapo“, „Kad sukas, tai sukas 

pirščiukų ratukas“ ir kt. 

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuotame projekte 

„Super vaikai“. Vaikai tobulino žinias apie visavertę mitybą ir sveiką gyvenseną.  

 Vasario 16-osios – Kovo 11-osios laikotarpiui įprasminti vykdome projektą „Graži tu, 

mano brangi Tėvyne...“ 

  Maironio ir Muziejų metams paminėti lopšelyje-darželyje buvo organizuojami 

renginiai: Vilniaus vitražinių lėlių teatro „Vaivorykštė“ spektaklis vaikams „Jūratė ir Kastytis“ 

pagal Maironio eiliuotą baladę, vaikų piešinių paroda „Pakalbinkim Maironį tyliai“, edukacinis 

užsiėmimas „Dzirum, dzirum zum, zum, zum, lekia bitės su medum“. 

Lopšelio-darželio „Putinėlis“ ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogai dalyvauja 

aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“. Formuojami geri įgūdžiai, tausojant gamtą, rūšiuojant 

atliekas. 

2012 metais 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir priešmokyklinio amžiaus vaikai 

dalyvavo tarptautiniame projekte „Zipio draugai“. Žinios, įgytos dalyvaujant šioje programoje, 

padeda vaikams įveikti socialinius ir emocinius sunkumus, ugdo pasitikėjimą savimi, 

komunikabilumą, lyderiavimo gebėjimus. 

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. 

27 buvę mūsų ugdytiniai sėkmingai mokosi Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose. 

Nuolat tobulinama vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos, klausos sutrikimų, 

ugdymo(si) galimybės bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams taikomi pagalbos 

būdai. 



Įstaigoje teikiama specialioji pedagoginė pagalba ir atliekama medicininė ir 

pedagoginė korekcija ikimokyklinio amžiaus vaikams; papildoma specialioji pedagoginė pagalba ir 

korekcija sutrikusios klausos mokyklinio amžiaus vaikams, besimokantiems Alytaus miesto 

bendrojo ugdymo mokyklose visiškos integracijos forma.  

Tarptautinės mokytojų dienos proga už stropų ir kūrybingą darbą 2 ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojos apdovanotos Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus padėkos raštais.  

Įstaigoje kartu su visa bendruomene švenčiamos valstybines ir religines šventės, 

kuriamos ir puoselėjamos tradicijos. 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. 
Lietuvos automobilininkų sąjunga lopšelį-darželį „Putinėlis“ apdovanojo  padėkos 

raštu už dalyvavimą akcijos „Apsaugok vaiką nuo pavojų kelyje“ renginyje. 

Lopšelis-darželis „Putinėlis“ 2012 metais Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

organizuojamoje Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinėje apžiūroje tarp Švietimo įstaigų 

tapo antrosios vietos nugalėtojais. Įstaiga džiaugiasi ir didžiuojasi Alytaus miesto savivaldybės 

mero padėka „Už gražiausiai tvarkomą aplinką“. 

 

 

Lopšelio-darželio direktorė                                                                             Genovaitė Grudzinskaitė

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


