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I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Lopšelis -darželis  „Vaivorykštė“  teikia kokybišką ir atitinkantį individualius vaiko 

poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoja vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdo 

aktyvų, savimi pasitikintį, kūrybingą, ir socialinių, pažintinių, informacinių gebėjimų bei bendrųjų 

vertybių pamatų įgijusį  vaiką. 

Sudaryta sąlygos kokybiškam vaikų ugdymuisi, tobulinant vaikų saviraišką, pasiekimų vertinimo ir 

ugdomosios veiklos planavimo procesą. Taikytas vienas iš veiksmingiausių būdų - projektinės 

veiklos. 

Darbuotojams sudarytos sąlygos  tobulinti kvalifikaciją nuotoliniu būdu, jiems patogiu laiku. 

Įstaigos bendruomenės pasirinkta prioritetinė  ugdymo(si) kryptis – sveikatos stiprinimas ir 

saugojimas, formuoja sveikos gyvensenos pirmines nuostatas ir įgūdžius, kurie lemia vaiko tolesnes 

sveikatos saugojimo plėtojimo galimybes mokykloje. 

Bendruomenėje aktyviai vykdomos  savanoriškos veiklos, įgyjama bendrystė su  socialiniais 

partneriais. 

Organizuojame sveikatai palankų vaikų maitinimą. 2019 m. įveikėme išsikeltą iššūkį „Saldintą 

gėrimą keičiu į vandenį“. 

Sukurta saugi ugdymo(si) ir darbo aplinka, geras įstaigos mikroklimatas. 

 

Informacija apie įstaigą. 

Darbuotojų skaičius - 56. Iš jų: 24 pedagoginiai, 32 - nepedagoginiai. Etatų skaičius - 55.80.  

1 pedagogas įgijo  logopedo  metodininko kvalifikacinę kategoriją. Bendras vaikų skaičius 2019-9-

11 duomenimis - 201 

Visi ugdytiniai apdrausti bendrosios civilinės atsakomybės draudimu, draudimo bendrovėje „AAS 

,,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY‘‘. 

2019 mokslo metais lopšelis-darželis įgyvendino  šias ugdymo programas (Žr. Diagramą Nr. 1). 
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DIAGRAMA  Nr. 1 

 

II SKYRIUS 

 ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Įstaigos veiklos planas sudarė  prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui, užtikrino 

sistemingumo,  kryptingumo, kokybiško ugdymo(si) proceso organizavimą.  

2019 metais toliau siekėme strateginio  tikslo – Ugdymo kokybės, saugių edukacinių aplinkų 

užtikrinimas, bei materialinės bazės gerinimas, įgyvendinimo. Sutelkta komandos, darbo grupės 

sėkmingam įstaigos veiklos įgyvendinimui, vaikų ugdymo vertinimui. Atsižvelgta į vaiko 

prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais- padėti vaikui 

išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, 

kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.  

Atliktas Vaikų pažangos vertinimas pagal įstaigos patobulintą vertinimo sistemą. Rezultatai rodo, 

kad atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, poreikius, asmeninę patirtį ir pažangą, vaikų ugdymo procesas 

pagerėjo. 

Vaikams vykdomos veiklos, papildančios ugdymo procesą : anglų kalba, futbolas, krepšinis  šaškės, 

choreografija, teatro studija, chorinio  dainavimo ir šokio paslaugos. 2019 m.  su  priešmokyklinių 

grupių ugdytiniais įsijungėme į VŠĮ LISPO IT studijos programą, skirtą vaikams pažinti naujausias 

technologijas. Jų pagalba vaikai lavina  skaitymo, skaičiavimo, logikos ir kūrybiškumo įgūdžius 

(Žr. Diagramą Nr. 2) 

 

 
DIAGRAMA Nr. 2 
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Mokytojai toliau tęsia dalyvavimą Tarptautiniuose eTwinning projektuose, kuriuose vykdant 

veiklas buvo sudarytos  sąlygos ugdytiniams plėtoti pažintines, socialines, emocines, 

komunikacines kompetencijas, kelti kvalifikaciją pedagogams, vystyti  bendrystę su užsienio šalių 

ikimokyklinėmis įstaigomis. Įsijungė daugiau pedagogų 2018 m.- 3, 2019 m.-7. 

Sveikatingumo  ugdymas. 

Lopšelio - darželio savitumą išryškina prioritetinė veiklos kryptis- Sveikatingumo ugdymas.  

Tikslas - Ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką ir saugią gyvenseną siekiant tęstinumo principo šeimose.  

Parengta 2019-2021 m. Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa, sukurta švari, saugi, 

funkcionali vidaus ir išorės aplinka. 

 Dalyvavo  80% bendruomenės  narių, 200 ugdytinių. Parengta 11 grupių sveikatingumo ugdymo 

projektai. Visais projektais siekėme, kad vaikai galėtų tenkinti judėjimo, savirealizacijos poreikius, 

plėtėme vaikų patyrimą jiems patiems aktyviai veikiant, ieškojome naujų, patrauklių veiklos būdų, 

formų. Įgyvendinime įtraukti ugdytinių tėvai, socialiniai partneriai, kitų ikimokyklinių įstaigų 

pedagogai, ugdytiniai, specialistai. Vaikų sveikatos ugdymo priemonės, būdai ir metodai parenkami 

atsižvelgiant ne tik į amžiaus ypatumus, bet ir į individualius gebėjimus, galias, sveikatos būklę, 

fizinio išsivystymo lygį.  Duomenys aptariami su tėvais individualiai.  Pedagogai  pasitelkę 

socialinius partnerius, savanorius, organizavo viktorinas, konkursus, parodas, sveikatos dienas, 

sportines pramogas. Tenkinami ugdytinių poreikiai lankant krepšinio, futboliuko, choreografijos, 

plaukimo baseine, kūno kultūros  veiklas. Įtraukiant bendruomenę, balandžio-gegužės mėn. 

organizavome rytines mankštas lauke, įsijungė pageidaujantys  tėvai. 

Įstaigoje du kartus per metus buvo  testuojamas „Fizinis vaikų pajėgumas“  (4-7 m.) 

Išvados rodo, kad vaikų fizinis pajėgumas rudenį yra prastesnis, ir akivaizdūs teigiami pokyčiai 

pavasarį, po organizuotų veiklų visus metus. Tai rodo, kad vaikams duoda teigiamą poveikį 

organizuotos judrios veiklos, krepšinis, futboliukas, sportinės saviraiškos priemonės. 

Tyrimas - klausimynas „Mokomės būti saugūs“ PU grupėse, respondentai - tėvai, ugdytiniai,  

padėjo išsiaiškinti vaikų turimus įgūdžius, žinias, įpročius namuose. Atskleidė tėvų elgesio 

ypatumus, įtakojančius vaikų saugios gyvensenos įgūdžių formavimąsi. Atsižvelgiant į gautus 

tyrimų rezultatus, parengta rekomendacijos tėvams,  vaikų savisaugos įgūdžių formavimui. 

Įgyvendinome  tęstinį respublikinį projektą „Sveikata visus metus“, kuris padėjo  vaikams įgyti 

bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, 

atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, vertybes. 

Dalyvavome  nacionaliniame ilgalaikiame projekte ,,Sveikatiada‘‘, „Mažųjų olimpinės žaidynės“, 

„Mažųjų futboliukas“ -ugdomas  fizinis vaikų  aktyvumas įvairiose  srityse. 

Nuolat teikiama specialistų pagalba. 

Socialinis pedagogas teikė pagalbą 201 (2018 m. - 207) vaikams,  konsultacijas tėvams, sprendė 

situacijas, problemas -Vaiko gerovės komisijoje.  

Logopedo teikta pagalba 48 (2018 m. - 45)ugdytiniams. Sutrikimai dalinai pašalinta 33 (2018 m.-

35) ugdytiniams, kitiems pagalba tęsiama. 

Esančiame baseine, plaukimo mokymo veiklose dalyvavo 154 ugdytiniai (2018 m. 158). 30% 

vyresnių grupių  ugdytinių moka  plaukti.  

Vaikų maitinimas organizuotas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu 

Nr.V-394. Sudaryta ugdytinių tėvų aktyvo grupė (UTAG) dėl maitinimo vertinimo, vyko diskusijos, 

praktinės stebėsenos, porcijų pateikimas, maisto degustacija.  Pakoreguota 15 dienų valgiaraščiai 

atsižvelgiant ir į vaikų, tėvų poreikius, patarimus.  Maistas gaminamas tausojančiu gamybos būdu. 

Dalyvaujame Europos sąjungos finansuojamuose ir valstybės remiamose programose „Pienas 

vaikams“, „Vaisių, daržovių skatinimas mokyklose“. Tęsėme dalyvavimą  Europos sąjungos 

mokykloms skirtoje programoje  ,,Sveikas maistas- sveikas vaikas‘‘ plečiant  vaikų žinias apie 

sveiką mitybą. 

Tėvų išvados- maitinimas vertinamas gerai, vaikams  100%  teikiamas pilnavertis maistas. 
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Vykdyta prevencinės programos. 

Prevencinio projekto  programos ,,Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“ įgyvendinime,  

pedagogų komanda ugdė ir stiprino socialinius-emocinius įgūdžius, visa bendruomenė kūrė 

draugišką ir saugią bei sveiką ugdymosi aplinką. Dalyvavome savivaldybės skelbtame prevencinių 

programų konkurse, gavome 350 Eur. finansavimą prevencinių programų įgyvendinimui. Vykdytos   

prevencinės priemonės padėjo vaikams socialinių įgūdžių lavinimui, emocijų atpažinimo ir 

tinkamos jų raiškos, vertybinių nuostatų ugdymuisi.  

Mokytojai su ugdytiniais dalyvavo Tarptautinėje emocinių ir elgesio problemų prevencijos 

programoje  „Zipio draugai“ , kurios metu vaikai išsiugdė socialinių  bei emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimus.  

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

integruojama  į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas.  

Mokytojai kėlė kvalifikaciją seminaruose „Smurto artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalba 

vaikams mokykloje“, „Kaip lavinti vaiko emocinį intelektą“, „ Nesmurtinė komunikacija“, ,,Kaip 

padėt vaikams valdyti pyktį‘‘. Žinias taikė praktinėse veiklose, o tai padėjo vaikams suvokti 

pasekmes, spręsti   situacijas.   

 

Vykdyta socialinės akcijos. 

„Gera daryti gera“, ,,Gerumas keliauja iš širdies į širdį‘‘- išvykos į Marijampolės socialinės ir 

specialiuosius globos namus, Igliaukos paramos šeimai padalinį, Liudvinavo seniūnijos padalinį. 

Vykdytos 2 švietėjiškos veiklos: pravesta paskaita bendruomenei „Susitarimai ir taisyklės – 

investicija į vaiko ateitį. Ar tikrai?“, lektorė lyderystės konsultantė, socialinė pedagogė - ekspertė  

O. Misiukevičienė, seminaras ,,Vaiko pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“ – lektorė -  Mokymų  ir 

psichologinio konsultavimo centro psichologė V. Mikutaitienė. 

Vykdyta  prevencinis darbas su šeimomis, paskaitos. „Susitarimai ir ribos – raktas į ramią 

vaikystę“, ,,Taisyklės ir susitarimai ikimokykliniame amžiuje‘‘ – socialinė pedagogė. ,,Kaip elgtis 

vaikui supykus “ -  psichologė,  akcija „ Be patyčių 2019“. Tarptautinės ankstyvosios prevencijos 

programos „Zipio draugai“,  „Mano šeimos diena“, „Ebru meno terapija šeimoms “ veiklų 

pristatymas. 

Parengti  lankstinukai: „Socialinis pedagogas-vaiko gerovės advokatas“, ,,Padėkime vaikams 

išvengti patyčių‘‘, pateikti informaciniuose stenduose tėvams, kaip padėti savo vaikams. 

Metodiniuose pasitarimuose diskutuota apie ugdymo turinio planavimą, įgyvendinimą, koregavimą. 

Dalinantis  gerąją darbo patirtimi, informacijos sklaida iš seminarų, kursų, gerųjų patirčių 

perdavimu –teigiamas veiksnys ugdymo procesui. 

Renginiai įtraukiantys ne tik įstaigos bendruomenę, bet ir savivaldybės bei respublikos 

įstaigas. 

 Dalintasi gerąja darbo patirtimi ,,Kolega-kolegai‘‘, padedanti tobulinti ugdomąją veiklą, dermė tarp 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. 

Tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Idėjų gniūžtė – 2019“ - mokytojai  pristatė 

efektyvius darbo metodus su vaikais.  

Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Pedagogų bendradarbiavimas, ugdant visus vaikus kartu. 

Inkliuzija ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, stendinio  ir žodinių pranešimų ,,Visi kartu stiprūs, 

laimingi ir vieningi pristatymas“. 

Respublikiniame mokymo priemonių ir jų aprašų  kūrimo konkurse pristatyta priemonė 

,,Emociukai“ (socialiniam-emociniam vaikų ugdymui). 

Marijampolės savivaldybės  ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio ugdymo  pedagogams 

organizuotas mažųjų dailininkų pleneras ,,Teigiamos vaikų emocijos spalvų ir muzikos apsuptyje“.  

Marijampolės miesto ikimokyklinių įstaigų logopedams pristatyti pranešimai- praktinė veikla ,, 

Meninė veikla - raktas į vaiko kalbą‘‘, ,,Vaiko emocinė sveikata ir pagalba kilus sunkumams“ ir 

praktinė veikla ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas savitais meninės raiškos būdais“. 

Mokytojai su ugdytiniais dalyvavo  Respublikinėse parodose: ,,Mano gimtasis miestas“, ,,Mano 

piršteliai piešia žiemą“, ,,Praeities, dabarties ir ateities transportas“.  
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Organizuota  atviros veiklos tėvams: „Mokomės anglų kalbos lengvai ir žaismingai“, „Vanduo- 

mūsų draugas‘‘(plaukimo pamoka), popietė „Uždekime gėrio žvakelę“, „Tėtis, mama ir aš“, Po 

Lietuvos dangum“. 

Organizuota  pažintinės-edukacinės  ekskursijos:  Į Marijampolės apskrities priešgaisrinę gelbėjimo 

valdybą,  Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą, Marijampolės visuomenės sveikatos 

biurą, Kraštotyros muziejų,  ugdytinių tėvų darbovietėse tikslu, pažinti įvairias profesijas. 

Savanorystės  organizuotos  veiklos. 

Lopšelyje-darželyje sukurtas savanorystės bankas: dalyviai, sritys, veiklos. Paskirtas savanoriškas 

veiklas koordinuojantis asmuo. Vykdyta 17 savanorystės veiklų (Žr. Diagramą Nr. 3) 

 

 
DIAGRAMA Nr. 3 

 

Mokytojai su ugdytiniais savanoriavo Marijampolės Kartų namuose, Marijampolės socialinės 

globos centro  Parama šeimai padalinyje Liudvinavo seniūnijoje – vykdė programą-socialinę akciją 

,,Užkrėsk gerumu‘‘; Akcija  „Gerumas keliauja iš širdies į širdį“ Igliaukos vaiko dienos centre 50% 

tėvų prisidėjo paremdami drabužiais, maistu, žaislais. 

Ugdytinių tėveliai savanoriavo pravesdami  edukacines veiklas vaikams „ Sveikas vaikas-laimingas 

vaikas“- Marijampolės ligoninės gydytoja, „Būsi matomas-būsi saugus“ – Marijampolės apskrities 

policijos pareigūnė, „Muzikos instrumentų galia“- muzikos mokytoja, ,,Mokausi būti tvarkingas“ -  

kirpėja. Suteikė vaikams žinių, praplėtė vaikų akiratį apie įvairias profesijas, jų svarbą. 

Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas. 

Įstaigos  bendruomenė taiko  netradicinius  būdus vaikų tautiškumui ugdyti, kurie teikia daug 

teigiamų emocijų, plėtoja vaikų socialinę, pažinimo ir meninę kompetencijas. Vykdyta 

respublikinės akcijos-iniciatyvos : „Gyvasis tautos žiedas“, „Aš tavo gimtinė“, „Rašau žodį -

Lietuva“. 

 Respublikiniai projektai, konkursai – „Lietuva vaiko širdyje“, „Gražūs žodžiai ir darbai tau miela 

šalele“-  „Mano gimtasis miestas“, ,,Draugystės pynė‘‘. 

Šventės: Lietuva-tai aš, Lietuva-tai mes‘‘, „O aš pasiliksiu-laisvas sau-žmogus“, „Žodžiai iš vaiko 

širdies“. 

Organizuota valstybinės šventės: Sausio 13-ąją visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirta laisvės gynėjų dienai, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją – „Po Lietuvos dangum“. 

Pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys. (2018 m. - 5) 

Su Marijampolės  mokykla-daugiafunkciu centru ,,Žiburėlis“, Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis 

,,Eglutė‘‘, Kalvarijos lopšeliu-darželiu „Žilvitis“, progimnazija „Šaltinis“,  Marijampolės Petro 

Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys, VŠĮ  ,,Tikra mityba“ vykdant projektą 

,,Sveikatiada‘‘. Dalintasi edukacinio, švietėjiško, sveikatingumo, meninio ir kultūrinio ugdymo 

patirtimi, organizuoti bendri renginiai. 
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Vidaus ir lauko edukacinių erdvių gerinimas. 

Grupių  aplinkos  praturtintos  interaktyviomis  ugdymo priemonėmis, mokytis programavimo 

pradmenų, iššifravimo, problemų sprendimo, sukaupti dėmesį, lavinti vaikų kūrybiškumą, loginį 

mastymą: edukaciniai robotukai, šviesos terapijos kamuoliai, konstruktoriai, šviesos stalai, 

edukaciniai žaidimai. 

Atnaujintos   edukacinės lauko erdvės: įrengta nauja krepšinio aikštelė;  atnaujinta smėlio dėžių 

uždengimai, atitinkantys Higienos normas; priemonės vaikų pusiausvyrai lavinti, pėdučių pojūčių 

takelis plokščiapėdystės profilaktikai, rąstų  takeliai. Įrengta daržininkystės zona pažintinei veiklai 

plėtoti,  mini scena vaikų vaidybiniams gebėjimams lavinti. Pastatyti 6 nauji aikštelių įrengimai- 

sportinei vaikų saviraiškai lavinti. Metinį lauko priemonių patikrinimą vykdė VŠĮ Technikos 

priežiūros tarnyba.  

Siekiant darbuotojų saugumo užtikrinimo ir jų funkcijų reglamentavimo su darbo grupėmis 

parengta, pakoreguota,  įstaigos veiklą reglamentuojantys  dokumentai. 

Informacija tėvams, bendruomenei, buvo teikiama pagal parengtą  informavimo sistemą: stendai, 

lankstinukai, atviros veiklos, susirinkimai, individualūs pokalbiai, paskaitos bei darželio 

internetinėje svetainėje: mldvaivorykste.lt. Sudaryta sutartis su internetinio tinklo tiekėju UAB 

„Internet Solutions“ dėl tinklalapio perdarymo. 

Pasiekti  ryškiausi priziniai laimėjimai. 

Organizavome Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių 

ugdytinių krepšinio turnyrą ,,Mažųjų krepšinis - 2019“  skatinamas vaikų fizinis aktyvumas ir 

požiūris į kūno kultūrą ir sportą. Dalyvavo savivaldybės 7 ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, 

mokytojai. Užimta I vieta. 

Dalyvauta miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių futbolo turnyre „Advento 

futboliukas 2019“. Užimta II vieta. 

Dalyvauta su ugdytiniais miesto ,,Šaltinio“ progimnazijos renginyje ,,Judu, kad augčiau sveikas‘‘ . 

Diplomai I ir II vietos.  

Dalyvauta su ugdytiniais miesto šeimų komandinių šaškių turnyre, lavinamas vaikų loginis 

mastymas. Užimta II vieta. 

Įstaigos kultūros formavimas. 

Mūsų įstaiga turi gilias tradicijas, turiningą istoriją, yra autentiška  ir visa bendruomenė kuriame 

įstaigos kultūrą. 

Aktyvus  lopšelio-darželio tarybos dalyvavimas įstaigos veikloje sprendžiant finansinius, ugdymo 

sąlygų gerinimo klausimus, organizuojant renginius. 

Lopšelyje-darželyje buvo švenčiamos tradicinės, kalendorinės,  

 

 Informacija apie įstaigos finansavimą 2019 m. 

 

Asignavimai programoms Patvirtinti asignavimai (eurai) Gauti asignavimai(eurai) 

Aplinkos lėšos 460800,00 460800,00 

Mokymo lėšos 217200,00 217200,00 

Spec. programų lėšos 94000,00 93914,24 

Iš viso: 772000,00 771914,24 

 

Kreditinių įsiskolinimų 2019 metų  pabaigoje nebuvo.  

 

III SKYRIUS 

 INFORMACIJA, SUSIJUSI SU ĮSTAIGOS VEIKLA, PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

Kokybiniai vertinimo kriterijai - apklausos, tyrimų duomenys, grupinių diskusijų 

medžiaga, ir 2019m. veiklos programos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad tikslinga plėtoti ugdymo 

turinio įvairovę, sudarant daugiau erdvės kiekvieno vaiko  poreikių tenkinimui.  

Planuojame  įrengti   Dailės studiją vaikų individualių meninių gebėjimų plėtotei.  

Tėvams pageidaujant steigsime daugiau grupių anglų kalbos  bei VŠĮ LISPO IT mokymams. 
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Nesutvarkyta automobilių aikštelės danga, nes 2019 m. Savivaldybė neturėjo galimybės papildomai 

skirti lėšų aikštelės remontui.  

Nuograndų aplink pastatą tvarkymas bus atliktas 2020 II ketvirtyje. 

Planuotos lėšas šaligatvių remontui  buvo panaudotos kitiems svarbiems darbams atlikti:  senos 

rampos išardymas, naujos įrengimas prie virtuvės prieigos- neatitiko darbų saugos reikalavimų; 

rūsyje esančių vamzdžių tvarkymas; 2 pagalbinių patalpų remontas- neatitiko higienos normų 

reikalavimų. Šaligatvių remontas bus atliktas 2020m. III ketvirtyje. 

  

 

 

       

Direktorė                                                                                  Regina Kaleinikienė            
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