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Alytus

I. BENDROS ZINIOS

Alytaus lop5elis-darZelis,,[.inelis" ikurtas 1978 metais. {staigos adresas -_Jaunimo g. 13.
LT-63313 Alytus. fstaigos interneto svetaine alytauslinelis.lt, el. paStas darzelis@alytauslinelis.lt.

Alytaus lop5elis-darZelis ,,Linelis" yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti
neformaliojo Svietimo programas. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus
vaikq ugdymas. Kita paskirtis * specialiqf q poreikiq vaikq, turindiq Zymiq ir vidutiniq kalbos ir kitq
komunikacijq sutrikimq, ugdymas. Mokymo forma - dienine. Mokymo kalba - lietuviq kalba.

fstaigos plotas -2503,73 m,.

II. UGDYMOSI API-INKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

LopSelio-d ari,elio da rbuotoj ai

Duomenys apie pedagogq kvalifikacij4

Eil.
Nr. LopSel io-d arZelio darbuotoj ai

2017-01-01 2017-12-31

Darbuotojq
skaidius

Etatq skaidir,rs Darbuotojq
skaidius

Etatq
skaidiu

l. Adrnini strac il os darbuotoi ai 3 3.- 1J 3.-
2. Pedagoginiai darbuotoiai 2t t9.94 21 19.94
1
1 Aptarnaui antis personalas 20 18,25 19 18.00

I5 viso L4 41.19 43 40.94

Eil.
Nr.

LopS.ltodarZef io aaiUuotolar -- iorT-or-oi 20t7-t2-31

I niu darbuotoi u skaidius 2t 2t
Isiq:
pedagogq, dirband q pagrindiniame darbe 2l 2t
pedagogq, dirband q antraei lese pareigose 0 0

2. Atestuotq pedagogq skaicius: t9 l9
turindiq ikimokyklinio ugdymo aukletojo

e!$grto_\ yq!, fileggq l. Itgeo_IU Q_
turindiq ikimokyklinio ugdymo aukletojo
rn_elqqglLqlval i fi kac i n g kqtggolijl

;
J j

turindi q vyresniojo ikinrokykl inio ugdymo
aukletojo kvali llkacing kategori i4

l3 t3

turinditl ikimokyklinio _ugdymo qullegoj o 1
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kvalifi kacine katesori i

turinciq muzikos mokytojo metodininko
kvalifikacing kategorij4

I I

turindiq logopedo metodininko kvalif*acing
lutqgorUa

I I

J. Neatestuotq pedagogq skaidius

Lop5elio-darZelio ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pedagogq pasiskirstymas
pagal amZir.{: nuo 20 iki 30 metq amZiaus - 2; nuo 30 iki 40 metq amZiaui - 2; nuo 40 iki 50 merq
amZiaus - 7; 50 metq ir vyresni - 9, pensinio amZiaus - L

Lopxeli-darieli lankaniiq vaikq skaiiius ir jo pokytis per metus
(fiksuojant rugsejo 1 d. data)

Grupiq skaidius Vaikq skaidius

20162017 m. m. 2017*2018 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m.
ll 1t 226 222

Lop5elio-darlelio ,,Linelis" projektinis normatyvas - 200 vietq. Normatyvinius
reikalavimus ivykdeme 100%. Vaikq, ira5ytq i eilg ir pageidaujandiq lankyti lopSeli-darZeli, poreik!
tenkinome.

Vaikq skaiiius pagal amZiaus grupes

Data Vaikq
skaidius
IopSelio
grupese

I5 viso
vaikq

lopSelio
grup€se

Vaikq
skaidius
darZelio
grupese

I5 viso
vaikq

darZelio
grupdse

Vaikq
skaidius

prieSmokyklinese
grupese

I5 viso
prieSmokvkl.

amZiaus vaikq

2017-01-01 17,77,17 51 22,21,23,21,
22,22

l3r 21.23 44

2017 -09-01 1 5.1 5,1 5 45 )1)) )) )'l
-J.24)-Lr-J a

)) )l
t 1aIJJ )) )) 44

2016 m. rugsejo I d. lopSelyje-darZelyje sukomplektuota 1l grupiq. IS jq 3
ankstyvojo, 8 ikimokyklinio ir 2 prielmokyklinio amZiaus.

2016-09-01 istaigoje iregistruota 226 vaikai,i5 jq a8 specialiqiq poreikiq.
2017 m.44 vukai i5vyko imokykl4.
2017-09-01 istaigoje iregistruota 222 vaikai, i5 jq 53 specialiqiq poreikiq vaikai,

turintys kalbos ir kitq komunikacijos sutrikimq, kuriems pagalb4 teike logopeaas; l'uaitai su negale.
Vaikq, i5vykusiq i uZsieni - 0, griZusiq iS t Zsienio _ l.
Vaikq, iSvykusiq i kitas Lietuvos savivaldybes - 0, atvykusiq iS kitq savivaldybiq - 24.

Kopija tif.ra

d"rtufXlr'



Vaikq maitinimas

Maitinimas lop5elyje-darZelyje buvo organizuojamas vadovaujantis teises aktais,
reglamentuojandiais vaikq maitinimo organizavim4, maisto gaminim4, higienos normas, sveikatos
bei saugos reikalavimus.

Vaikai buvo maitinami 4 kartus per dien4 pagal perspektyvini valgiaraSti, kur! parenge
lop5elio-darZelio maitinimo organizavimo ir higienos prieZilros specialistas. ValgiaraStf galima
rasti lop5elio-darZelio ,,Lineliso' intemeto svetaineje adresu alytauslinelis.lt.

Lop5elyje-darlelyje maistas buvo gaminamas atsiZvelgiant i vaikq amZiaus ypatumus.
sveikos mitybos principus ir taisykles pagal kasdieniniuose valgiara5diuose nurodytus gaminamq
patiekalq pavadinimus ir produktq kiekius.

Paramos programq ,,Pienas vaikamsl ir ,,Vaisiq vartojimo skatinimas mokykloje" deka
vaikai gavo daug pieno produktq bei vaisiq.

Maisto produktus vaikq maitinimui tieke 4 tiekejai, Iaimejg konkurs4 pagal galiojandias
VieSqjq pirkimq taisykles.

L, 
Vaikq maitinimo prieZi[r4 vykde Valstybine maisto ir veterinarijos tamyba.

Vaikq sveikatos prieiifira, sergamumas

Svarbus demesys lopSelyje-darZelyje buvo skiriamas vaikq fizines sveikatos saugojimui ir
stiprinimui, psichinio saugumo uZtikrinimui bei socialines adaptacijos didinimui. Parengtas ir
igyvendintas 2017 metq vaikq sveikatinimo priemoniq planas.

Saugios ir sveikos aplinkos kfirimu, vaiko sveikatos saugojimu bei stiprinimu, susirgimq
prevencija r[pinosi ne tik visuomenes sveikatos prieZitros specialistas, bet ir lop5elio-darZelio
Vaiko geroves komisija.

2017 metais vidutinis lop5elio grupiq lankytq dienq skaidius per metus - 6418, darZelio -
25825,bendras -32243.

Del ligos per 2017 metus praleistos iS viso 5875 dienos.
Vidutini5kai vienas vaikas del ligos per metus praleido 25 dienas. Bendras susirgimq

skaidius - 693. DidZiausi4 susirgimq dali sudare kvepavimo takq susirgimai - 78 %obei virSkinimo
sistemos ligos - l2o/o. Daugiausiai del ligos praleistq dienq lop5elio grupese.

III. SOCIALINE PARAMA VAIKAMS

Vaikq, atleistq nuo mokesiio uZ neformalqji 5vietim4, skaiEius

Laikotarpis Vaikq
skaidius

Moka uZ teikiam4
neformalqfi Svietim4

100%

Moka uZ teikiam4
neformalqji Svietim4 50%

Nemoka uZ teikiam4
neformalqji Svietimq

201 7-01-01 226 174 38 t4
2017-12-31 222 169 41 12

l00yo nuo mokesdio vidutiniSkai per metus buvo atleista 15 vaikq: socialinE paramq
gaunandiq Seimq vaikai - 5; socialinOs rizikos Seimq - 2; bedarbiq Seimq - l; i5skininiais atvejais,
pablogejus Seimos materialinei padediai - 3; vaikq, kuriems nustatytas neigalumas * 2 QOA %).

50% mokesdio lengvatos taikomos daugiavaikiq Seimq vaikams - vidutiniSkai per metus
buvo atleista 20 vaikq; kai du vaikai i5 tos padios Seimos lanke lopieli-darZeli - I5 vaikq.

2017 metais i5 viso lengvatomis naudojosi beveik ketvirtadalis istaig4lankandiq vaikq.
PrieSmokyklinio ugdymo grupiq vaikq, gavusiq nemokamus pietus ir aprupinim4 mokinio

reikmemis 2017 metq I-Eji pusmeti -2 vaikai, II-4ji pusmeti * 3 vaikai.

Kgp:i1tiy;g _//
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IV. FINANSAI, MATERIALINES BAZES TURTINIMAS, UXTIVB VEIKLA

apsraiei*ieioos;:fiffi i'JfrfJ' 
2017 metais pagal mokinio krepserio ir sutartiniq mokiniq

Savivaldybes lesos. skirtos ugdymo aprinkai - 17r4r,69 Frur.Bazinis mokinio krepSelio dydis t Oiq Urr.
IS viso skirta IeSq - 54921g,46 Eur.

Gautas 2017 metais papildomas finansavimas arba kitokia parama is kitq ialtiniq

Kvalifikacijos
kelimui

Vaikq paZintinei IKT diegti
ir naudoti

I5 viso

Proj ekto, p.ogramus, konku.ro .-ba
kitokios-paramos (fondai, ministerijos,
ambasados ir t.t.) pavadinimas

Finansines arba
kitokios paramos
i5raiSka tDkst. Ii

Kam ir t aip f,,n.a.rsine arUa
kitokia parama buvo

).glionalina@ZUM, programa,,pienas va]kams.,
50 % - vaikq ,ityUui g.rirti.
50%* kitoms reikmems.Programa,,m
Vaikq maitinimui geri.,ti

Z X gyventojq pajamt moke"tis
I5 viso 5l I 7,51

Asignavimai ir numatomi finansavimo Saltiniai

Ekonomines klasifi kacijos grupes

Asignavimai
2017 -iesiems

metams

Asignavimai
2018-iesiems

metams

IS VISO ASIGNAVI
553335,97 537300
553335.97i5 jq darbo uZmok"seiui
312882,64

2. Finansavimo Saltiniai:
553335,97
270149.182.2. Metq pradZios leS,t l,krdi,, ldSo,

23. {staigos veiklos lesos
2.4. Mokinio ialioji tiksline dotaciia

3r r.6l2..6. Islygin,t

:::iifl:, ::,,Y lil pas laugq. priei namum4 ir j q i vai rovs be irinti bei gerinti darbo a
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2.T.Ultikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo
mokyklu aplinkos i5laikyma 6200,0

2.8. Kiti Saltiniai 51 I 7,51 4800

Informacija apie biudietines istaigos i5laidas per 2017 metus

Informaciniq komunikaciniq technologijq baz6

IS viso istaigoje yra 19 kompiuteriq, kuriais naudojasi administracijos darbuotojai ir
specialistai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 0kiui,
visuomenes sveikatos prieZitros specialistas, maitinimo organizavimo ir higienos prieZilros
specialistas, logopedas, grupiq aukletojos) .2017 metais isigijome dar l3 kompiuteriq.

{rengtas kabinetas, kuriame kompiuterine iranga, multimedija, interaktyvia lenta naudojasi

pedagogai vykdydami ivairias veiklas.

V. VADYBA, ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE,
PARTNERYSTE,VTDINIS ISIVERTINIMAS, PASIEKTI REZULTATAI

LopSelio-darZelio vadovai

Eil.
Nr. ISlaidq pavadinimas

Patvirtintas planas
su patikslinimais

(Eur.)

Gauti
asignavimai

(Eur.)

Kasines iSlaidos
(Eur.)

1 Darbo uZmokestis 3 12900,0 312882,64 312882,64

2. Socialinio draudimo imokos 96000.0 95923.89 95973.89
1J. Mityba 62600,0 62598.74 62598,74

4. RvSiu paslaugos 800,0 195,67 795.67

5. Komunalin0s paslaugos 25800,0 25731.61 25731,61

6. Apranga ir patalyne 1400,0 1399,35 1399,35

7. Spaudiniai 900,0 900,0 900,0

8. Kitos prekes 22400,0 22400,0 22400.0

9. Kvalifikaciios kelimas 1300,0 1300,0 1300.0

10. Medikamentai (darbuotoj q

sveikatos tikrinimas
300.0 300,0 i00.0

l1 Kitos paslaugos 1 I 100,0 11074.95 11074.95

12. Socialine parama (nemokamas
maitinimas)

400.0 311,61 31 1,61

13. Ilealaikis materialusis turtas 12600,0 12600,0 12600.0

I5 viso 548500,0 548218.46 548218.46

Vadovai ISsilavinimas Pedagogo kval
kategori

fikacine
a

Vadybine kategorija

Direktore
Regina Vitkauskiene

AukStasis
universitetinis

Vyresnioj i ikimokyklinio
ugdymo aukletoja

Antroji vadovq
kvalifikacine
kategoriia

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Diana Kirkliauskiene

Auk5tasis
universitetinis

Vyresnioji mokytoja



Veiklos planavimas

Planavimo sistemE sudaro lopSelio-darZelio strateginis planas, metq veiklos planas, mokslo
Tetq veiklos programa. Planams sukufti sudaromos aarbo girp.r. Siekiant tarpusavio dermes
planai ir programos derinami bei ieskoma nauiq planavimo formq.'

Atskirus veiklos planus rengia ikimokyklinio ugdymo aukletojai, priesmokyklinio ugdymo
pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, visuomener.u.ikutor prieZi[ros siecialistas.

LopSelyje-darZelyje Vaiko gerovds komisija organizavo ir vykde prevencini darb4, teike
Svietimo pagalb4 vaikams ir jq Seimoms, rlpino.i ruugio. ir sveikos aplinkos k[rimu, Svietimo
programq pritaikymu vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, atliko kitas su VGK darbu
susijusias funkcijas.

2017 metq veikla buvo planuojama atsiZvelgiant i Alytaus miesto savivaldybes Svietimo
veiklos prioritetus- Prioritetai buvo skirti ugdymo Lokybes gerinimui, modemizuolurrt uplink4,
iSskirtini demesi skiriant kuno kulturos ir iporto aplinkai tobulinti, vaikq saugumo, sveikatos
ugdymui; etnines kult[ros, tauti5kumo, pilietiskumo ugdymui bei *olytolI kvalifikacijos
tobulejimui.

Vaikq ugdymas organizuojamas vadovaujantis Siomis programomis: ikimokyklinis -Ikimokyklinio ugdymo programa, prieSmokyklinis - Priesmokyklinio t,-gayrno bendrqja programa. 
1vaikq ugdym4 taip pat integruojamos programos: Ikimokyklinio amZiau-s vaikq saugios gyrirr.ro.

igudziq ugdymo programa; Etnines kultlros programa, parengta pagal etninio ugdymo gaires ..po
TeviSkes dangum"; tarptautine ankstyvosios prevencijo, p.og.u* u ,,Zipio draugai.. ir kt.

Ugdymo procese vaikai turi galimybg rinktis jiems patinkandi4 ,.ii.14, vertinami vaikq
sumanymai, skatinama saviraiSka, ugdomas kDrybiSkumas, puoselejami inOiriduul[s gebejimai.
Teikiama kompetentinga logopedo pagalba specialiqjq poreikiq ,uiku,rr. Kreipiamas demesys
gabiq vaikq ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 't'evq pageidavimu buvo vykdomas neformalus
Svietimas: ritminiq Sokiq bflrelis lanke 60, anglq kalbos uzsiemimai- 48, krep5inio * 2g vaikq.

Gyvenant spardiq pokydiq pasaulyje bfitina nuolat gilinti Zinias, jgyti naujq kompetencijq,
todel buvo sudarytos s4lygos kiekvienam pedagogui kelti kv;lifikacij4, paslnauAojant tam'skirtomis
mokinio krep5elio le5omis. {staigos pedagogai ir kiti specialistai dalyvavo kvalifikacijos kelimo
renginiuose ir igytas Zinias, gebejimus panaudojo lopSelio-darZelio veiklos, ugdymo proceso
tobulinimui, ugdymo turinio kaitos bei kokybes gerinimui.

Pedagogq ir vadovq dalyvavimas kvarifikacijos kOlimo renginiuose

Dalyvavimas programose, partnerast€

2017 metais palaikeme abipusiSkai naudingus bendradarbiavimo rySius su socialiniais
partneriais, ugdymo bei kitomis institucijomis: Alytaus Vidzgirio pagrindines mokyklos,
',Drevinuko" mokyklos-darZelio pradiniq klasiq rnokytojais, Atytuur miesto pedagogine
psichologine tarnyba, Alytaus miesto savivaldybes administracijos Socialines pu.u*oi st<yriumi,
Alytaus miesto savivaldybes Vaiko teisiq apsaugos skyriumi, Alytaus visuomenes sveikatos centru,
Alytaus visuomenOs sveikatos biuru, Alytaus apskrities VPK VieSosios tvarkos skyriaus
Prevencijos poskyrio specialistais, Alytaus miesto Vaiko ir mamos dienos centru ,,Kutis.,, Aiytaus
Jurgio Kundino biblioteka, Alytaus kolegija, Kauno pedagogq kvalifikacijos centru, Lietuvos vaikq

Kopij'a tii': a
It,rtrc7aV.-L

Darbuotojai Dalyvavo kvalifi kacijos

lqli*ot nginiuose (val.)
VidutiniSka
I pedasosu

tenka
(val.)

Pedagogai 343 16,3
Direktoriaus p?vaduotoja ugdymui 36
Direktore 30
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ir jaunimo centru, ugdymo inovacijq centru, Lietuvos edukologijos universiteto profesiniq
kompetencijq tobulinimo centru, vsl ,,vuiko iabui',, Vsf ,,Nacioiutin. krepsinio akademija..,leidykla,,sviesa", uAR ,,Remedija", uab ,,arytaus pretyua.. bei kitais.

Rtpindamiesi vaikq sveikata vykdeme p.oi.u*u. ,,Pienas vaikams., ir ,,vaisiq vartojimoskatinimas mokykloje...
Dalyvavome tarptautineje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipiodraugai,,.vykdeme projektus bei dalyvavome Alytaus mieste-ir ..rpultitole organizuojamuoserenginiuose (akcijose, parodose, projektuose).

o Minint Sausio l3-qq- Laisves gynejqdien4 - prisijungeme prie kasmetine tradicija tapusiospilietines akcijos,,Atmintis gyua, n", iiudiiu,.. 
'

o Artejant vasario l6-qai dienai dalyvavome konkurse is,,Lietuva plus plus,, dovanq gavomeMini plus plus 300 konstruktoriq rinkini.
' Dalyvavome Alytaus miesto ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq skaitovqkonkurse. ,,Lietuvele, Tu grazi", kuii organizavo Alytaus lopselio-darzelio ,,putinelis..pedagogai' Aukletojq N. Baranauskienes iip. gitienes Lgdytine, vytaute Kirkliauskaite irDaniele Sipavidifite tapo konkurso laureatemis.t Dalyvavome 5-4jame Lietuvos mokiniq klrybiniame konkurse ,,Augdamas kuriu, Tavekartu kvieiiu"' 

-Priesmokyklinio 
ugdymo peaagogiq v. Gervelienes ir J. Benevidi[tesugdytinis Benas Babijonas buvo apdovanotas diplomu.

' Alytaus darzelinukq krepsinio dempionate laimejome I viet4 ir gavome taurg.o Alytaus Jurgio Kundino viesosios bibliotekos vaikq i, jaunimo literat[ros skyriujesurengdme piliq maketq parod4,,Lietuvos pilys.., gavome padeq.r Dz[kr+ sventeje dalyvavo 16 vaikq, pelne vsf Alytaus kult[ros ir komunikacijos centropadek4.
o Kartu su kitais Alytaus miesto ikimokykliniq istaigq ir pradiniq klasiq moksleiviaismank5toje,,UZ kiekvienE vaik4.. dalyvavo iO vaikq.o Europos judriosios savaitds metu organizavome renginius savo istaigoje.
' Respublikinio ikimokyklinio. ugdymo istaigq projekte ,,GraZiau]si linkejimai Lietuvai..dalyvavo aukretoja v. vilimaite iu savo ugdyiiniais.t Prisijungeme prie pilietines iniciatyvos ,,Kartu minekime tarptauting tolerancijos dienE..,aukletojos E. Kvedaravidiene ir v. Gerveriene gavo padekos rasius.t Aukletojos V' Gervelienes ir J. Benevidi[t", ., .u'rro ugdytiniais dalyvavo respublikinejeikimokyklinio, pradinio ir kitq ugdymo istaigq vaikq rul.yLiniq i*u parodoje ,,Gimrindssodas".

' Projekt" 
':Pul9p9s atliekq mazinimo savaite" dalyvavo aukletojos J. Brindzaite, J.MiSkiniene ir M. peleckiene su savo ugdytiniais.o Aukletoja E' Biliene prisijunge prie FM99 organizuojamos parodos ,,Kalediniq egludiqparkas".

' Projekte ,,Mokykimes saugiai elgtis" vaikai kartu su Alytaus apskrities VpK Viesosiostvarkos skrlils Prevencijos poskyrio specialistais ltvirtino suugur'. 
"i.-o ir elgesio ui.so."vietose ig[dZius.

Galime pasidziaugti kitais graziais renginiais, kuriuose dalyvavo ne tik ugdytiniai, bet ir jqtevai bei visa darzelio bendruo*enlt Lietuvos=valstytes atk[rimo diena, uzgavenes, sporto svente,vaikq gynimo dien4 Rugsejo 1-osios svente, Adveniine vakarone, Derliaus svente ir kitos.

Ko5llja tii,:"A
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Veiklos isivertinimas, pasiekti rezultatai

Vienas i5 aktualiausiq uZdaviniq ikimokyklinio ugdymo aukletojams ir kitiems
p9{agogams - suprasti vaikus, atpaLintijq poreikiur, p"rrJnulizuoti jq ugdym4si, t. y. kurti
kiekvieno vaiko individualum4 atitinkandias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas.

Dideli demesi skyreme kiekvieno vaiko pazinimui,lo poreikiq ii interesq tenkinimui, todelplanavome veiklas, kurios skatintq vaiko no.4 puiinti, motytis, uztikrintq sekming4 vaiko
vystym4si.

fstaigoje sukfir9me esteti5k4, saugi4, funkcionaliE aplink4, skatinandi4 vaikus Zaisti, kurti"
tyrineti, eksperimentuoti. Vaikai turejo galimybE rinktis jilms patinkandi*,.itrE, ur"" ";1;i'vaikq sumanymai ir idejos, skatinama va.ikq saviraiSka, ugOomas k[rybiskumas, puoselejami
individualus vaikq gebejimai. Tevq pageidavimu organiza:vome neformalqji Svietim4: Sokiq ir
dainavimo burelis ( lanke 60 vaikai), sudardme sElygas norintiems mokytis anglq kalbos ( 4g vaikai),
Taisti krepSinl ( 2s vaikq )- Neformaliojo Svietimo burelius 2017 metiis lank"e apie 60 ;/o vaikrl.

Gerosios patirties sklaida, atvira metodine veikla, atvirq durq dienos, tdvq Svietimas irinformavimas padejo siekti kokybiSko ugdymo.
Pripazindami vaikq kaip didZiausi4 vertybg stengemes, kad kiekvienas jaustqsi saugus,

bDtq gerbiamas ir mylimas. Itin svarbus demesys buvo skiriamas kiekvieno vaiko pazinimui,
orientuojamasi i vaiko gebejimus, poreikius, interesus ir planuojama tokia veikla, kuri skatintq
vaiko nor4 paZinti, mokytis, uZtikrintq sekmingq vaiko vystym4si.

fstaigoje sukureme estetiSk4, saugiq, funkcionali4 aplinkq, skatinandi4 vaikus Zaisti, kurti,
tyrineti, eksperimentuoti. vaikai turejo galimybg rinktis ji..r paiinkaneiq ,"ikl4, buvo verrinami
vaikq sumanymai ir idejos, skatinama vaikq savirai5ka, ugdo*u. kfirybiskumas, puoselejami
individualfls vaikq gebej imai.

VI. SVARBIAUSI LOPSELIO.DARZBLIO 2OI7 METU PASIEKIMAI,
LAIMEJIMAI, POKYdTAI, PROBLEMOS IR JU SPRENDIMO BT]DAI

2017 metais lopielyje-darZelyje iSlaikeme stabilq grupiq ir vaikq skaidiq.
Grupes sukomplektuotos pagal vaikq amZiq ir nustatytus reikalavimus.
Edukacines grupiq erdves praturtintos naujomis ugdy*o priemonemis: isigyta moderniq,

vaikq amZiq bei poreikius atitinkandiq priemoniq lvairiomr uuit q kompetencijoms ugdyri.
Turtinga, funkcionali mokymo(si) aplinka, ivairiq ugdymo UuOq ii formfpanaudojimas,

pedagogq pastangos bei kfirybi5kumas laidavo kokybiska ikimokyklinio ir priesmokyklinio ,gdyrno
programq vykdym4, sekming4 integruojamq programq bei ivairiq projektq [gyvendinim4.

Sudarytos sqlygos ir lygios galimybes visq vaikq ugdymosi io."itli*r tenkinti, tame tarpe
ir specialiqiq poreikiq vaikq, turindiq kalbos ir kitq komunikacijos suirikimq (53 vaikai).

Tenkinami itin gabiq, talentingq vaikq poreikiai, puoselejant indlvidualius jq gebejimus
neformaliojo Svietimo blreliuose ( I 36 vaikai).

Stengemes palaikyti glaudZius bendradarbiavimo rySius su ugdytiniq tevais. DZiugu, kad
tevai yra nuolatiniai mlsq hadicijq, renginiq, ukcrj,.l, p.o;"t tq dallviai, partneriai ir r:emejai.
Abipuse parama' pagalba, bendros pastangos padejo isiprgsti istitusias probi".nu, vaikq labui.

2017 metaisZ% Gyventojq pajamq mokesiio l6iomis:
visos grupes papildytos Zaislais;

atnaujinta dalis sportinio inventoriaus;
planuojame papildyti vaikq iaidimq aikiteles lauko jrenginiais.

{
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Gerinant.istaigos aplink4 dar bfltina isigyti daugiau funkcionaliq lrenginiq vaikq Zaidimq
aikstelems atnaujinti, kurybinems erdvems priflesti, kuriq deka butq tlnkinami ivairls vaikqjudejimo poreikiai, skatinama vaikq saviraiska ir i<uryuist<umas.

Dar nepakankamai saugi lop5elio-darleli,o teritorija. Jq b[tina aptverti nauja tvora,
atitinkandia higienos normos bei vaikq saugumo reikalavimus.

Mums svarbu, kad vaikams darZelyje bDtq gera, saugu ir kad bfitq tenkinami visq vaikq
poreikiai bei jq tevq llkesdiai. Todel ir toliau svaibiausiais frioritetais islieka rlpinimasis vaikq
saugumu, sveikata, emocine gerove bei ugdymo kokybe. Palankios vaikq ,r"ikutui aplinkos
klrimas, vaikq sveikos gyvensenos lg[dZiq ugdy*u., ugdymo proceso tobuiinimas, panaudojant
naujausias technologijas bei ie5kant lanksdiq 

-mokymo(Ji) 
b[drl, fo*.] ir tuo gerinant ugdymo

kokybg, pades iSugdyti saugiai besijaudianti, save ir-savo aplink4'bei savo Sali geibianti, poity*,iai
bendraujanti, aktyvq, mokytis nusiteikusj ir k[rybinga vaika.

Direktore ,/{,{bJ Regina Vitkauskiene

Kopija tikra
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