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I. BENDROS ZINIOS

Alytaus lopselis-darzelis ,,ob-ele1e" isteigtas 7972 metais. fstaigos adresas - Saltiniq g.3' LT - 62346 Alyus' tel' (8 315) 72.930. [stalgos interneto sveiainEs adresas www.alytausobelele.lt. elektroninis paStas ld@obeiele.alvtus.lm.lt."
Alytaus lopSelis-darZelis ,,OGGld;- _ biudZetine ikimokyklinio ugdymo istaiga,vykdanti ikimokyklinio ir priesmokyklinio. ugdyrro prog.u-as. 

.specialiqiq ugdymosi poreikiqvaikq' turindiq zymiy ir vidutiniq kalbos ir kitql;muniiu.ijo. sutrikimq, ugdy-ar. Mokymo kalba- lietuviq kalba' Mokymo forma - dienine, ruruiir*- t*ifo. u.narus protas 33g3,2r m2.

II. UGDYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Duomenys apie pedagogq kvalifikacij4
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Lop5elio-darLelio mokytojai ir vadovai sistemingai dalyvavo miesto ir Salies
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminaruose, konferencijose ir kursuose, pagal lopSelio-
darZelio pasirinktus tikslus, uZdavinius, prioritetus.20lT m. darbuotojai kvalifikacija iobulino 836
valandas. Vidutini5kai kiekvienam mokytojui teko po 41 val, 2017 m. savivaliybes biudZeto
s4matoje kvalifikacijai kelti buvo skirta 200 Eur ir 700 Eur mokinio krep5elio le5q. Darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimui i5leista 900 Eur.2017 metais visi lopselio-darZeiio mokytojai kele savo
kvalifikacij4.

LopSelio-darLelio specialistai dalyvaudami kvalifikaciniuose renginiuose, igrjo naujq
Ziniq, praplete savo kompetencijos ribas, tai dare itak4 ugdymo turinio kaitii ir kokytei. tgyto.
Zinios ir mokejimai buvo taikomi lopSelio-darZelio veiklai tobulinti, ugdymo(-si) procesui uut-ayti,
ugdymo turinio vadybai, edukaciniq aplinkq kurimui ir tobulinimui,-vaikq saugumo ir lygiq
galimybiq uZtikrinimui, tevq (globejq, r[pintojq) informavimui ir Svietimui. kompiuteiiiio
raStingumo igudZiq tobulinimas, panaudojant interaktyviqj4 lentE, leido mokytojams ugdymo
procese naudoti efektyvesnes ugdymo priemones.

fstaigos mokytojq ir vadovg dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose

Darbuotojai

Dalyvavo
kvalifikacijos
renginiuose (val.)

Vidutini5kai tenka I
pedagogui(val.)

Mokytojai 836 4t

Direktorius 30

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

34

fstaig4 lankantiq vaikq skaiiius ir jq pokytis per metus

Vaikq ir grupiq skaidius (fiksuojant rugsejo 1 d. dat4)

Lop5elio-d arlelio proj ektinis normatyva s yra 12 grupiq, 220 viefi4. Vaikq irasytq i eilg
ir pageidaujandiq lanky'ti istaig4 poreiki tenkinome lO0 %.2017 m. rugsejo I d. lopseiyje-darZllyje
sukomplektuota 11 grupiq: 2 ankstyvojo amZiaus vaikq grupes, 7 ikimokyklinio urnziuuwui[q
grupes, iS iq I savaitine grupd, 2 prie5mokyklinio amZiaus vaikq grupes.

Lop5elyje-darLelyje yra viena savaitine grupe, kuri dirba iStis4 par4. JE larke 2l
mi5raus (2-5 m.) amZiaus vaikas iS jq 16 ugdytiniq i5 socialines rizikos Seimq. Savaitine grupe
atliko ir pailgintos darbo dienos grupes funkcijas. Pasibaigus darbo dienai, savaiting grupQ tanf<e aar
5 dieniniq grupiq vaikq, kuriq teveliai dirba pailgint4 darbo dien4. Atsisakydami paltginios grup6s
taupeme savivaldybes leSas.

LopSeli-darieli 2017-01-01 - 2017-05-31 lanke 65 specialiqjq ugdymosi poreikiq
vaikai, 2017-09-01 - 2017-12-31 vaikq skaidius padidejo iki 67. [staigq tinke-Z vaikai turintys
didelius, 2 vidutinius ir 63 nedidelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Visi specialiqjq ugdymosi
poreikiq vaikai integruoti i bendrojo ugdymo grupes. 33 speiiatiqlq ugdymoii po..ii.iq i,uiku-t

Grupiq skaidius
Vaikq skaidius

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

1l 11 187 201



buvo suteikta kvalififuola logopedo pagalba, 16-ai vaikq, turindiq nedideli specialiqjq ugdymoporeikiq lygi, kalba iStaisyta, likusiems kalbos korekcija tgsiama. Vaikq turindiq specialiuosius
ugdymosi poreikius lopselyje-d arielyje skaidius kasmet oiae;a.

LopSelyje-darZelyje 23 vaikai atleisti nuo .ok.rdio uZ neformalqji ivietim4, iS jq 5vaikai i5 Seimq, kurios gauna socialing paSalp4, 16 socialines rizikos seimq vaikai, 2 vaikai, kuriqtevai bedarbiai ir vienas vaikas turintis nlgali4. 31 vaikui sumaZintas mokestis 50yo , taidaugiavaikiq Seimq vaikai, bei vaikai i5 Seimq, kuriq du ar daugiau vaikq ugdomi lop5elyje-
darLelyje. Pastebimas vaikq i5 socialines rizikos slimq skaidiaus didefimas.

ry. SOCIALINE PARAMA PRIESMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS

Prie5mokyklinio ugdymo vaikq, gavusiq nemokamus pietus 2017-01-0l - 2017-12-31
skaidius ir jq pokytis:

2017-01-01 - 2017-05-31 nemokamus pietus gavo 4 prieSmokyklinio ugdymo
ugdytiniai,

2017-09-0r -2017-12-31 nemokamus pietus gavo 4 ugdyiniai,
Priesmokyklinio ugdymo grupese vaikq skaidius isliko itabilus.

V. FINANSAI, MATERIALINES BAZES TURTINIMAS, UXTNB VEIKLA

Lesos, skirtos lopSeliui-darlelid 2017 m. pagal mokinio krep5elio ir sutartiniq vaikq
apskaidiavimo metodik4 17 4436,09 Eur.

Ugdymo
priemonems

Ugdymo
literatlrai

Kvalifikacijos
kelimui

Vaikq
paZintinei
veiklai ir

IKT
diegimui

Profesijos
pasirinkimo

konsultavimui

I5 viso

Skirta lesq 16100 600 700 1400 I 8800

Panaudota
leSq

16100 600 700 1400 1 8800

Savivaldybes biudZeto s4matoje ugdymo aplinkai lop5eliui-darLeliui skirta 1906g7,30
Eur. LopSelio-darZelio vieno vaiko i5laikymui skirta 867,84 Eui mokinio krepSelio leSq. IS viso
2017 metais lop5eliui-darZeliui skirta 525831,67 Eur.

Gautas 2017 metais papildomas (ne i5 savivaldybes biudZeto) finansavimas arba
kitokia parama i5 kitq Saltiniq Eur.

Projekto, programos, konkurso arba
kitokios paramos (fondai, ministerijos,
ambasados ir t.t.) pavadinimas

Finansines arba
kitokios paramos
i5rai5ka Eur

Kam ir kaip finansine arba
kitokia parama buvo
panaudota

Europos Sqjungos paramos leSos

{vairiq fondq, ambasadq paramos leSoi

Nacionaline mokejimo agentlra prie
ZOtu, pro grama,,pienas vaikams., 2539,33

Vaikq maitinimo gerinimui,
bei maitinimo proceso
organizavimo uZtikrinimui.



Programa,,Vaisiq vartojimo skitinirn.as

2 proc. gyventojq pajamq *ot erti,
1327,11

Sanitarinio - hig. stovio
uZtikrinimui, inventoriaus
atnauiinimui.

Informaciniq komunikaciniq technologijq baz6

LopSelyj e- datZelyje kompiuteri zuota I 4 darbo vietq, visos turi prieig4 prie interneto.Administravimui skirti 5 kompiuteriai, g stirti lopSelio-darZelio mokyto.lam's- fopSelis-darZelis turiinteraktyviQlent4, interaktyvias grindis, projektoriq, kurie naudojami darbui su vaikais, ugdomosiosveiklos metu.
2017 m.lopselis-darZelis atnaujino informacinitl komunikaciniq technologijq bazg, betnepakankamai, kad suteiktume kokybiskas paslaugas ir sudarytume geras darbo s4lygaspedagogams.

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,
VIDINIS ISIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE,

PARTNERYSTE

Lop5elio-d arLelio vadovai, j q iSsilavinimas, vadybine kategorij a.

Vadovai ISsilavinimas Pedagogo kvalifikacine
kategoriia

Vadybine kategorija

Direktore
Asta Andrijauskiene AukStasis

Ikimokyklinio ugdymo
aukletojo

Antra vadovq
vadybine kvalifikacine
kategoriia

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Kristina Vy5niauskiene

AukStasis Vyresniojo ikimokyklinio
ugdymo aukletojo

Antra vadovq
vadybine kvalifikacine
kategorija

LopSelis-darZelis ,,Obeldle" dirbo pagal 2015 - 2017 morr4 strategini veiklos planq,
2017-qq metq veiklos plan4, mokslo metq ugdymo plan4 ir kiekvieno menesio veiklos priemoniq
plan4' Pagal atskirus veiklos planus dirbo molfojai ir kt. specialistai. programas, projektus, planus
renge direktoriaus isakymu paskirtos d.arbo g.up.r. topsllio-d arLelio rliklor, ugdymo kokybesvertinim4 vykde lop5elio-darZelio administracija, iop5elio -d,araelio taryba,mokytojq taryba.

Pagrindinis istaigos tikslas.- gerinti ikimokyklinio ir prilSmokykiinio ugdymo kokybgir veiksmingum4, modernizuoti ir atnaujinti edukacines erdves, uZtikrinant saugi4 ir sveik4 aplink4.
Sudaryti s4lygas socialiniam ir psichologiniam vaikq saugumui, formuoti vaikuose saugios irsveikos gyvensenos igudZius. Sekming4 tikilo siekim4 uZtikrino SitluZdaviniq igyvendinimas:l' Ugdyti tauti5kai susipratusi4, iniciatyvi4, kurybisk4 ir'aivi.4 bendruomeng,
puoselejandi4 etning kult[r4 - paprodius, tautodailg, liaudies muzikq,Sokius, Zaidimus.

2' Sudaryti kuo palankesnes s4lygas ugdytinio vidiniq galiq pletotei ir saviraiSkai,
keliant tiksl4 ugdyti laisv4, klrybing4 asmenybg.



3' Kurti pokydiams palanki4 ugdymo/si aplink4, kurioje vaikas jaustqsi saugus ir
pasitikintis savimi bei kitais.

2017 m.. buvo sekmingai igyvendinami numatyti uZdaviniai. Lopselyje-d arielyje
ugdeme 201 ugdytini. Sekmingai parengdme ir i5leidome i mokykl4 37 prie5molyninio ugdymovaikus' 2017 m. tevq pra5ymu i lopSeli-darLeli priimti 65 vaikai.'Vyko sekminga, atvy[usiq ilopSeli-darZeli vaikq .adaptacija, kuri4 leme Siltas, ddmesingas auklettjq bendravimas su vaiku.
Sudareme s4lygas vaikui jaustis saugiam, visapusi5kai save realizuoti, atrandant namq aplinkos
aspektus. Adaptacijos laikotarpiu daugiau demesio skyreme naujai atvykusiems vaikams, kurie
nelanke jokios ugdymo istaigos. Stengemes uztikrinti, kad kiekvi"rru* butq skiriama pakankamai
demesio, kad vaikas nepasijustq vieni5as, apleistas, nes emociniai iSgyvenimai turi diieles itakosvisam vaiko elgesiui. Siekiant uZtikrinti lengvesng ad,aptacijl, aukletojos produkiyviai
bendradarbiavo ir su vaikq tevais. Dalijosi informacija apie vaikq"individualias savybes, iptare
vaikq poreikius, detaliai pasakojo apie jq savijaut4 naujoje aplinkoje. Siltas aukleiojq ir tevq
bendravimas, uZtikrino ne tik lengvesng vaikq ad,aptacij4,-blt ir^glaudlsnius tarpusavio santykius,
sustiprino tevq pasitikejim4 lopSeliu-darZeliu.

Pakeite gyvenam? viet? ir iSvyko iS mlsq istaigos 19 ugdytiniq. Siekiant uztikrinti
sekming4 istaigos funkcionavim4, fiksuojama ir analizuojamu info.rnuJriu upi" isvykstandiq vaikq
skaidiq ir jq iSvykimo prieZastis.

Pilnai tenkinome visq socialines atskirties
dar Lelio savaitinej e grupej e.

Seimq poreiki, vaikus ugdyti lop5elio-

GlaudZiai bendravome ir bendradarbiavome su ugdytiniq Seimomis. Vykdeme
anketing tevq apklausq, Svieteji5k4 veikl4 vaikq ugdymo ir sveikatos stiprinimo klausimais,
organizavome atvirq durq dienas, tdvq susirinkimus grupese. Seimos nariai buvo itraukiami ikasdiening vaikq veikl4, bendrus projektus, Sventes, akcijas.

Siekiant ivertinti lop5elio-darZelio ugdymo ir atskirq jo veiklos sridiq kokybg,
pokydius, buvo atliktas vidaus auditas. I5sami4 analizg atlikome pagalbiniam rodikliui 6.4.2.
,,{staigos savivaldos veiklumas". fverting stipriqsias bei silpn4sias pur.r, numat6me gaires
tolimesniam darbo organizavimui ir veiklos tobulinimui. Vidaus vertinimo duomenys pana:udoti
lopSelio-darZelio strategijai kurti.

Svarbus ugdymo istaigos darbo kokybes rodiklis vaikq maitinimas. Vaikus
maitinome 4 kartus ( savaitineje grupeje 5) per dien4. Maistas buvo gaminamas visus higienos
normos reikalavimus atitinkandioje lop5elio-darZelio virtuveje, kurioje dirba trys kvaliikuoti
virejai. Vaikai maitinami pagal istaigoje sudary.t4 ir patvirtini4 perspeltyvini dvide5imties dienq
valgiaraSti. Vaikq maitinimo lop5elyje-darLelyje prieZilr4 vykde Valstybine maisto ir veterinarijos
tamyba. Vaikai maitinami laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos pagrindq. 2017 m. uuikq
mitybai buvo panaudota 53293,16 Eur, i5 jq savivaldybes lesq - 15800,0b Eur, biudZetiniq istaigq
veiklos pajamq (tevq imokos uZ vaiko maitinim4) - 36752,91 Eur ir valstybes deleguotq leiq
(nemokamas vaikq maitinimas) - 740,25 Eur. UZ istaigoje teikiamas maitinimo paslairgas tevai
moka steigejo nustatyt4 mokesti. UZ vaikus, kurie visi5kai arba i5 dalies atleisti ,uo -ok.rdio uZ
teikiamas paslaugas, moka Alytaus miesto savivaldybe. Siekiant gerinti vaikq maitinim4 lop5elis-
darZelis dalyvauja ,,Pienas vaikams" ir Vaisiq vartojimo skatinimo prog.u-o.e. Maisto produktus
vaikq maitinimui tiekia 4 tiekejai, laimejg konkursq pagal galiojandiai Vie5qjq pirkimq taisykles.

Vidutinis per dien4 lankandiq vaikq skaidius - 126. Vidutini5kai vienas vaikas per
metus praleido l9 dienq del ligos. Per pastaruosius metus iSaugo vaikq sergamumas virusinemis,
[miomis virSutiniq kvepavimo takq ligomis, bronchitu. Dainiausiai serga ankstyvojo ir jaunesnio
ikimokyklinio amZiaus vaikai. MaZiau serga vyresnio ikimokyklinio iiprie5mokyltinio amZiaus
vaikai. Daugeja hiperaktyviq vaikq, vaikq su raidos, kalbejimo ir kalbos iutrikimais, kompleksiniq
sveikatos sutrikimq, turindiq vaikq.

Atsakingai organizuota ugdytiniq sveikatinimo veikla. fgyvendinant kompleks4
priemoniq, ugdandiq vaikq gebejim4 tausoti sveikat4 ir saugiai elgtis aplinkoje, buvo surengtos
sporto Sventds, sportines pramogos, edukacines valanddlds, viktorinos, isvykos, trumpalailiai
projektai vyresniqiq ir prieSmokykliniq grupiq ugdytiniams ir jq tevams. oaizelyje 2 kartus per



savaitq VS{ ,,Nacionaline krep5inio akademija" organizavo krep5inio uZsiemimus lop5elio-darZelio
ugdytiniams. Jq metu tenkinamas vaikrl poreikis judeti, ugtomi pirminiai kreptinio Zaidimo
igudZiai. Bendrq renginiq su t6vais ir socialiniais partneriais metu buvo tenkinu*ur vaikq poreikis
aktyviai veikti, lavinamos jq fizines savybds bei gebejimai, stiprinama sveikatr, 11u2iru,nu,
sergamumas. Sudarytos s4lygos pedagogq patirties sklaidai, saugios ir sveikos gyvensenos
klausimais.

2017 m' vyko 5 Lop5elio-darZelio tarybos posedZiai. Lop5elio-d arLelio taryba
aprobavo parengtus vidaus tvark4 reglamentuojandius dokumentus ir veiklos planus, priZiuiejo
istaigos finansing-[king veik4, analizavo darbo grupiq ir komisijq ataskaitas, aptare vaikq brandumo
mokyklai rezultatus, svarste lop5elio-darZelio direktoriaus teikiarnus klausimus.

2017 m. istaigos direktorius organizavo 3 Mokytojq tarybos posedZius. Mokytojq
taryba aprobavo ugdom4j4 veikl4 ir mokytojq kvalifikacijos tobuiinim4 reglamentuojandius
dokumentus, svarste istaigos prioritetus ir veiklos kryptis, analizavo ugdymo llunrr, lop5elio-
darlelio veiklos ir ugdymo programq igyvendinim4, vertino prieSmolyllinio amZiaus vaikq
pasiekimus ir jq adaptacij4 mokykloje, nagrinejo vaikq s"rga-rno prieZastis, specialiqjq ugdymosi
poreikiq vaikq ugdymo(si) paiangq, ugdymo turinio planavimo klausimus, saugios'.rgay-osi
aplinkos klrim4, kulttiriniq-higieniniq igUdZiq ugdym4.

2017 m. vyko 4 metodiniai pasitarimai. Metodiniq pasitarimq metu buvo svarstomi
klausimai, susijg su ugdymo proceso efektyvinimu, nustatomi mokytojq metodines veiklos
prioritetai ir kryptys, inicijuojamas mokytojq bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir
Svietimo istaigomis. Metodine taryba organizavo metoding veikl4, buvo skaitomi prare5imai,
vedama praktine veikla, aptariami projektai, planai, organizuojama gerosios darbo patirties sklaida.

LopSelyje-darLelyje veikianti Vaiko gerovds komisija organizavo ir koordinavo
prevencini darb4, Svietimo pagalbos teikim4, saugios ir palankios vaiko uptirrtor klrim4, Svietimo
programq pritaikymQ ugdytiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, analizivo vaikq
ugdymosi sunkumq prieZastis ir teikiamos pagalbos vaikui veiksmingumq. Vaiko gerovds komisija
dirbo prevencini darb4 su Svietimo pagalb4 gaunandiq vaikq tevais.

Produktyvi savivaldos institucijq veikla padejo sekmingai igyvendinti 2017-qjq metq
veiklos plano tikslus ir uZdavinius.

Klreme demokrati5kus santykius, stengemes jq laikytis bendruomenes vidaus
gyvenime, prisiimant atsakomybg ir didZiuojantis savo istaiga. Skatinome lop5elio-darZelio
bendruomeng dalyvauti kuriant lopSelio-darZelio politik4 ir igyvendinant jos strategij4. Veikl4
grindeme lygiq galimybiq ir teisingumo principais, suk[reme veiksmingq bendruomeniniq ir
individualiq poreikiq tenkinimo sistem4. Iniciatyvius darbuotojus skatinome padekos ra5tais,
sveikinimais ivairiq Svendiq,_jubiliejq proga. UZ stropq ir klrybiSkE darbq Alytaus miesto
savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus padekoi rastais apdovanotos - avi vyresniojo
ikimokyklinio ugdymo aukletojos. Visuomene su istaigos veikla supaZindinama nuoiat
atnaujinamoje lop5elio-darZelio interneto svetaineje www.alltaus obelele.lt.

Socialiniai partneriai

Alytaus lopSelis-darZelis ,,Obeldld" pletoja rySius su ivairiomis istaigomis ir
organizacijomis.

Socialiniai partneriai edukacinems programoms vykdyti: vaiko ir mamos dienos
centras ,,Kutis'., poete Zita Gailauskaite, Kauno miesto ,.,Klouno teatras", VS{ ,,VaivorykStes
teatras", Alytaus Panemunes pagrindine mokykla, Alytaus Saltiniq pagrindine mokykla, Aiytaus
Putinq gimnazija, Alytaus lop5eliai-darZeliai ,,Saltinelis", ,,Vyturelis", ,,Putinelis.., Kupi5kio
lop5elis-darZelis ,,Obelele", Alytaus Jurgio Kundino bibliotekos Vaikq ir jaunimo literaturos
skyrius, vSf ,,vaiko labui", koncertine istaiga,,Kauno santakao', vs[ ,,Trys draugai...

Socialiniai partneriai edukacinems_priemonems isigyti: UAB ,,Gudragalvis", UAB
,,Asama-Baltic", UAB ,,Lukosiukas", Leidykla,,Sviesa,', leidykla,,Bri.dir,., ,,Krrygrt klubas,., uAB



',Alytaus prekyba", UAB ,,Remedija", UAB ,,Ksil pasaulis.., UAB ,,Educo ABC.,, UAB ,,Janida,.,UAB,,Breolis", Leidykla,,Nieko rimto,..
Socialiniai partneriai kvalifikacijai tobulinti: leidyklos ,,Sviesa,, mokymo centras,Al1'taus rajono Svietimo ir pedagogines psichoiogines pagalbos c.ntras,'alytaus kolegija, Ugdymoinovacijq centras' PaneveZio rajono Svieiimo ..nirur, uAB ,,Jr.idicum.;, Liltr,ros vaikq ir jaunimo

centras, Kauno pedagogq kvalifikacijos centras, Lietuvos edukologijos universiteto'profesiniq
kompetenciiq tobulinimo institutas, vaienos ir Trakq svietimo centrai.

Bendradarbiavome su Alltaus_ miesto pedagogine psichologine tamyba, Alytausmiesto savivaldybes administracijos. Socialines paramo.s skyriumi, Alytaus miesto ir rajonosavivaldybes administracijos vaiko teisiu uprurgo, skyriais, aiytaus ,irron.n.s sveikatos centru,V5{,,Nacionaline krepSinio akademija,,.
Besiplediantys rySiai su socialiniais partneriais padejo pedagogams skleisti gerq)qpatirti, patiems tobuleti, supaZindinti miesto ir rajono bendruomlrg su tops"iyje-darLelyje vykdomaveikla.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir dalyvavimas programu, projektq konkursuose

Lopselis darzelis nuo 2017.m. d,alyvauja projekte Lietuva - LenkijaNr. LT-pL /0g1
,,BDk aktyvus - b[si sveikas" ,,Bqd2 aktywny 

-- 
aaaz'zaiowy" ,,Be Active - Be Healthy., pagalfinansuojam4 Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos 

'bendradarbiavimo 
program?. {gyvendinometarptauting vaikq socialiniq igudZiq ugdymo prog.u*4 ,,zipio draugai';. D"alyvavome eTwinning

programos organizuojamuose tarptautiniuose projektuose: ,,Aut.r-n !ift..,, ,,pavasaris ir jo Zenklaim[sq darbeliuose", ,,100 folk games for Estonian childrens", ,,M-y life is beutiful,., ,,Europenchildrens"' Gavome eTwinning dalyvio Zenklelius, vaikq veiklos iraiai ir darbai eksponuojami Sioportalo erdveje.

vI. SVARBIAUSI LOPSELIO-DARZELTI z0t7 METU rASIEKIMAT, LAIMEJTMAT,
POKYdIAI, PROBLEMOS IR JV SPRENDIMO BUDAI

Efektyviai organizavome 
_ugdymo 

procesE remdamiesi Svietimo ir mokslo ministerijos
patvirtinta ,,Prie5mokyklinio ugdymo bendr4ja programa" ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos
patvirtinta ,,Lop5elio-dafielio ,,Obe16le" ikimokyfuinio ugdymo(si) programao.. Daug demesio
skyrdme vaikq sveikatos stiprinimui. Siekiant suformuoti-ruitq'saugios"ir sveikos gyvensenos
nuostatas ir igldZius, ugdymo turinys buvo papildomas integluo.landiomis pr:ogramomis
,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios gyvensenos iguaziq ugdymo p[gru*u.., ,,Alkoholio, tabako
ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos programa". Dviejose grupese diegeme
tarptauting vaikq socialiniq igudziq ugdymo program4 

-,,Zipio 
draugai',. ropseiyle-O ar{elyje

otganizavome sporto ir fizinio aktyvumo veiklas. Sudareme s4lygas netradiciniam uailq judejimui
(Sokiq ir ritmikos uZsiemimai, krep5inio 

_treniruotes). fsijungemi i ilgalaikg respubliking svlitos
gyvensenos program4 ,,Sveikatiada", .€dukacing program4 ,,Kubu5 gamtos myletojq klubas,.,
respublikini projek]4 ,,Sveikuoliq sveikuoliai". Prisidijome prie r"rpiblikiriq ar.cl.;i1',,Europosjudrioji savaite -2017'_', ,,Savaitd be patydiq - 20lJ*,"Tolerancijo. di"r,u. ruiiq -Ltr-iopsriio-darZelio bendruomend buvo skatinama daugiau judeti, sportuoti, svlikai gyventi ir m4styti.

Dalijomes_ get4JE darbo patirtimi, organizavome atviras u.iklur, skaiteme'pranesimus.
Siekiant pamineti Piliakalniq, Tautinio kostiumo metus, uZtikrinti ugdymo kokybg ir lvairum4,lopSelio-darZelio bendruomene renge: Sventes, darbeliq parodas, prurnolur, vykde projektinE veikl4.

Dalyvavome ivairiuose respublikiniuose projektuoie. Aplinkosaugos projekte ,,Mes -r[Siuojam", kurio metu rinkome panaudotas, ne5iojamas baterijas (galvuriri* jemenius) ir
akumuliatorius bei nebenaudojam4 buiting technik4 ir elektronika. Dalyiavimas siame projekte netik padejo formuoti vaikq aplinkosaugines vertybes, bet ir uZ antrirriq zutiuuq surinkim4 buvo
gaunami taskai, kuriuos Sio projekto iniciatoriai verte i eurus. Tokiu bldu.gavomi papildomq le5q,
uz kurias vaikams nupirkome naujq zaisliukq. IJL dalyvavim4 projekt. ,}ltiuri, kodas,,, konkurse
,,Mano Lalioji palangd" gautos padekos uZ aktyvq dalyvavim4, pror.i.lunt kDrybiSk4 poleki ir



skleidZiant aplinkos puoselejimo dvasi4. Prisijungeme prie ilgalaikio prevencinio projekto
,,Zaidimai moko". Dalyvavome pieSiniq ir meniniq dirbq konkursuise ,,Spalvq delione.., ,,Tautiniskostiumas",,,Sunkus darbelis-gardus k4snelis,,.

Dalyvavome Alytaus miesto ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq skaitovqkonkurse ,,Lietuvele, tu graLi", dainq ir Sokiq sventeje ,,Dzukq svenie -2017*,putinq mikrorajonolopieliq-darzeliq ,,Sporto Sventdje';. Gauti rp.iutur prizai vaikams, padekos mokytojams.
Dalyvavome darZelinukq krepsinio dempionato pirmajame etape, kuriame susikove I I komandq.Mtsq lopselio-darZelio komanda uzeme antrqj4 viet4, vaikai 6uvo apdo""r",i'p"jak;rffi;;il,
atminimo dovanelemis. Alytaus miesto ir rajono-lop5eiiq-darZeliq, ir bendrojo ugdymo mokyklq beineformaliojo ugdymo istaigq Advento-Kaledq konkr.rl ,,I,"lirmoj.. sekm! tyaelo mlsq ugdytingMilit4 MikailionytE, ji buvo apdovanota padeka ir diplomuuZ israiskingiausi4 pasakojim4.

Prisijungeme prie pilietiniq.in-iciatyvq ir akcijq ,,Pasveikiik rieiuva kitaip,,, ,,Atmintisgyva, nes liudija", Laisves gynejq dienai, Sausio 13- qiaiatminti , ,,Tolerancijos diena,;,",,Grruri,
tautos Ziedas". Gautos padekos i5 Tarptautines komis"ijos naciq i.'roui.iinio okupaciniq reZimq
nusikaltimams Lietuvoje ivertinti, dovanos i5 Alytaus uprkiti., vpK. Dalyvavome vaiko ir mamosdienos centro ,,Kutis", Alytaus kultDros ir kornuniku.^i1o, centro organizuojamuose konkursuose.
Dalyviai buvo apdovanoti padekos rastais ir dovanelemis.

S4matoje numatl'tas le5as naudojome tikslingai. Pagerejo lopselio-d ar1eliomaterialine
baze: isigijome naujq, inovatyviq ugdymoisi) priemoiiq, zalslq, -"todin., literatfiros vaikqugdymui. Grupese atnaujinome vaikq baldeliui, priemimo kambaiiuor. prt.irerr.^ffi;;r;il;
spinteles' Vaikq Zaidimq aikStelese 100 % pakeiteme visas senas priemones i naujas, kurios tenkinavaikq poreiki judeti, lavina fizines k[no galias. Kartu su lop5elio-darZelio bendruomene
atnaujinome zeldinius, pakeiteme smeli smelio dezese, uZdengeme jas.

Kad uZtikrinti tinkam4 sanitarini lop5elio-darZeio stovi, savivaldybes le5q nepakako,
panaudojome gautas.tev\2yr,Pieno programos paramos lesas. Atnaujinome indus vaikq maitinimui
ir maisto ruosimui virtuveje. Grupes aprlpinome reikiamu inventoriumi, valymo ir kitomis higienos
priemonemi s, sanitariniam stoviui uZtikrinti.

Miesto savivaldybe kasmet skiria nemaLqdal! biudZeto leSq Svietimo reikmdms, tadiaumtsq ikimokyklinio ugdymo istaigai investicijq vis' dar nepakanka. Lop5elio- 6arLelio teritorij4
butina aptverti tvora, atitinkandia higienos bei vaitq ,uugu-oi.ikalavimus, irengti prie ivaZiavimo
i lopselio-darlelio teritorij4 ma5inq stovejimo aikstelg, pik.irti lopselio-darZelio teritorijoje esandiq
vaiksdiojimo takq, pavesiniq nuogrindas. Siekiant tauplai naudoti energetinius resursus reikalinga
lop5elio-darLelio pastato vidaus ir iSores renovacija.

Direktore Asta Andrijauskiene


