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Marijampolės savivaldybės tarybai 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 2021 m. kovo 18 d. Nr. AT -  

Marijampolė 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Pagrindinės  strateginio  plano ir  metinės veiklos programos  kryptys buvo: 

- įstaigos veiklos kokybės gerinimas; 

- vaikų sveikatą stiprinančios veiklos plėtojimas; 

- kryptingas ir kūrybingas projektinės veiklos plėtojimas. 

Prioritetinių krypčių įgyvendinimo apžvalga: 

1. Siekiant veiklos kokybės gerinimo lopšelyje-darželyje vykdytas platusis- visuminis 

įsivertinimas, kurio tikslas – išnagrinėti įstaigos veiklos aspektus, rengti ir koreguoti strateginius, 

metinius veiklos, ugdymo planus. Vertinimo procese dalyvavo įstaigos darbuotojai, ugdytinių tėvai. 

Priimti sprendimai – vykdyti išaiškintų tobulintinų sričių (asmenybės tapsmas) giluminį veiklos 

įsivertinimą, parengti planą 2021m. 

2. Vaikų sveikatą stiprinančios veiklos plėtojimas.  

Lopšelis-darželis 2020m. birželio mėn. pripažintas Nacionaline sveikatą stiprinančių mokyklų 

nare (NSSMN). Tai mokykla, kurioje įgyvendinamas tam tikrą struktūrą ir sistemą turintis visų 

ugdytinių, pedagogų bei kito personalo sveikatos, gerovės ir socialinio plėtojimo planas. 

Tęsiama veikla Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos 

želmenėliai‘. Bendruomenės nariai įtraukti į sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą, 

vertinimą.  

3. Taikytas vienas iš veiksmingiausių ugdymo būdų - projektinės veiklos.  

Dalyvauta tarptautiniuose e Twinning projektuose. Ugdytiniams plėtojama  pažintinės, socialinės, 

emocinės, komunikacinės kompetencijos, vystoma   bendrystė su užsienio šalių ikimokyklinėmis 

įstaigomis. Įsijungė daugiau pedagogų 2019 m.- 7, 2020 m.-3. 

Vykdyta 8 respublikiniai ugdymo projektai (2019-6),  (6 nuotoliniu būdu, 2 kontaktiniu būdu), 

dalintasi darbo patirtimi, įjungta kitų ikimokyklinių  įstaigų pedagogai, ugdytiniai, tėvai. 

Dalyvauta Marijampolės savivaldybės dviejuose finansuojamuose projektuose, gautos lėšos 

panaudotos ugdytinių prevencinių, edukacinių veiklų, ekskursijų netradicinėse aplinkose 

organizavimui. 

Dalyvauta  nacionaliniuose  ilgalaikiuose  sveikatingumo ugdymo projektuose nuotoliniu būdu. 
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Karantino metu, perėjus prie nuotolinio ugdymo, įstaigos kolektyvas sėkmingai įveikė  nenumatytus 

veiklos ir ugdymo proceso organizavimo iššūkius. Su tėvais susitarta dėl  bendravimo būdų, 

informavimo priemonių,  dėl grįžtamojo ryšio.  

Ugdymo procesas buvo maksimaliai perkeltas į lauko erdves, išplėtotos gamtos pažinimo ir 

tyrinėjimų, kūrybinės, aktyvios sportinės veiklos. 

Lopšelio - darželio ugdymo pasiekimai, renginiai, šventės skelbiami internetinėje svetainėje, 

spaudoje, grupių Facebook paskyrose. 

Komunikacijos gerinimui, informacijos sklaidai įdiegtas elektroninis dienynas, naudojasi 

darbuotojai, prisijungę 80proc. tėvų. 

Darbuotojai tobulino kvalifikaciją nuotoliniu būdu, jiems patogiu laiku. 

Lopšelio-darželio aplinka saugi, atitinkanti karantino reikalavimus, higienos normų pažeidimų 

nenustatyta. 

Biudžeto lėšos naudotos racionaliai, 2020 finansinius metus baigėme be skolų. 

 

Informacija apie įstaigą. 

Darbuotojų skaičius - 55. Iš jų: 23 pedagoginiai, 32 - nepedagoginiai. Etatų skaičius - 55.80.  

1 pedagogas įgijo socialinio pedagogo metodininko, 1 vyresniojo mokytojo kvalifikacines 

kategorijas. 

Bendras vaikų skaičius 2020 m. rugsėjo mėn. duomenimis – 199 (2019 m. - 201). 

Visi ugdytiniai apdrausti bendrosios civilinės atsakomybės draudimu, draudimo bendrovėje ADB 

„Gjensidige“. 

2020 mokslo metais lopšelis-darželis įgyvendino Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo bei 

Sveikatingumo ugdymo programas. 
 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

2020 m. pavasario karantinas pakoregavo visos įstaigos planus, jų įgyvendinimą. Nuotolinis 

ugdymas tapo ne tik nauju iššūkiu, bet ir naujų galimybių laikotarpiu, kai per kelias dienas teko 

pakoreguoti visą ugdymo procesą, pasitelkti  technologijas ir naujas kompetencijas. Tėvams taip pat 

teko perskirstyti prioritetus. Atradome naujų nuotolinio ugdymo formų, metodų taikymo darbe su 

vaikais, tėvais. Pedagogai pasinaudojo internetinėje erdvėje siūlomais seminarais, rinkosi 

mokymus. Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu mokytojai turėjo galimybę dalintis savo 

sukauptomis  metodikomis, metodinėmis priemonėmis, gerąja darbo patirtimi. Išnaudojo galimybes 

mokytis nuotoliniu būdu: Zoom platformoje, Yuotube, Microsoft Teams, susipažino su Vebinaro 

elektroninio mokymo aplinka. 

Įstaiga yra įvaldžiusi naudojamą virtualią mokymo aplinką el. dienynas Mūsų darželis. El. dienynas 

užtikrina sklandesnį ugdymo(si) proceso  organizavimą. Pagerintos sveikatos ugdymo ir mitybos 

organizavimo specialisto darbo sąlygos. Administracija, naudodamasi šia sistema, stebi ir kartu 

dalyvauja pedagogų veikloje, peržiūrimi planai, teikiami pasiūlymai, rekomendacijos. Tėvams 

teikiama tikslinga informacija apie vaikų veiklas, pasiekimus, keitimasis informacija, talpinami 

reikalingi dokumentai, susirašinėjimai.  

 

2020 m. siekėme strateginio tikslo įgyvendinimo – Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si). 

Sutelktos komandos, darbo grupės sėkmingam įstaigos veiklos įgyvendinimui, vaikų ugdymo 
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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.  

Kaupiamas ir pildomas vaiko pasiekimų ir pažangos aplankas. Vaiko daroma pažanga vertinama 

nuolat,  pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, 

jo darbelių ir veiklos analizę, vykdant vaizdo, garso įrašus skaitmeninėse laikmenose. Su tėvais 

aptariama individualiai 2 kartus per metus, ar esant poreikiui. 

Rezultatai rodo, kad analizuojant vaiko gebėjimus, poreikius, asmeninę patirtį ir pažangą, vaikų 

ugdymo procesas tobulėja. 

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

choreografija, teatro studija, chorinio dainavimo ir šokio paslaugos buvo ribojamos dėl karantino 

saugos reikalavimų. 

2020 m. 30 proc. (2019 m.-25 proc.) mokytojų vykdė e Twinning projektus „NA TROPIE 

WIOSNY“, „EASTER BOX“, „MY FRIEND IS WATER“ ir  kasmet  jungiasi vis daugiau 

pedagogų. Esant ekstremaliai situacijai ir karantinui, tarptautiniai projektai tapo labai patrauklia 

veikla dėl savo specifikos - suteikė galimybę tiek mokytojams, tiek vaikams pamatyti pasaulį 

neišėjus iš grupės, tobulinti anglų kalbos žinias, plėsti akiratį, susipažinti su  ugdymo įvairovėmis. 

Dalyvaudami projektuose vaikai mokėsi dirbti komandoje, ugdomi socialiniai įgūdžiai, kritinis 

mąstymas, patiriamas pažinimo džiaugsmas, informacinių technologijų taikymas. 

Mokytojos, už kokybiškai įgyvendintus projektus,  įvertintos Nacionalinės kokybės vertinimo 

komisijos kokybės ženkleliais, pažymomis. 

 

Sveikatingumo  ugdymas. 

Garantuojant visuminį vaikų ugdymą(si) pagrindinis dėmesys buvo skiriamas saugios ir sveikos 

aplinkos sukūrimui tenkinant prigimtinius vaikų poreikius; žaisti, judėti, pažinti, eksperimentuoti. 

Įstaigos  savitumą išryškina prioritetinė veiklos kryptis - Sveikatingumo ugdymas.  

Lopšelis-darželis 2020 m. birželio mėn. įgijo sveikatą stiprinančios „Sveika mokykla“ statusą ir tapo 

Nacionaline sveikatą stiprinančių mokyklų nare (NSSMN). Tai mokykla, kurioje įgyvendinama tam 

tikrą struktūrą ir sistemą turintis visų ugdytinių, pedagogų bei kito personalo sveikatos, gerovės ir 

socialinio plėtojimo planas. 

Tęsiama veikla Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos želmenėliai‘. 

Bendruomenės nariai įtraukti į sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą, vertinimą.  

Parengta 2020-2021 m. Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa, sukurta saugi, funkcionali 

vidaus ir išorės aplinka. 

Įstaigoje vykdyti 8 respublikiniai projektai: „Sveikata visus metus“, „Emociškai stiprus, sveikas ir 

laimingas vaikas“, „Lietuvos olimpinės žaidynės“, „Futboliukas“, „Sveikatiada“, „Mažieji turistai“, 

„Sveikatos fiesta - 2020“, dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijos konkurse „Gyventi sveikai-

gera“. Šiomis veiklomis skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, formuojami sveikos gyvensenos 

nuostatai ir įgūdžiai. 

Prisijungėme prie „Sveikatiados“ iššūkių: „Nei dienos – be mankštos“, „Saldintą gėrimą keičiu į 

vandenį“, „Europos judumo savaitė“. 

Projektų  įgyvendinime įtraukti (nuotoliniu būdu) kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogai, ugdytiniai, 

specialistai, sulaukta grįžtamojo ryšio. Pedagogai pasitelkę socialinius partnerius, savanorius, 

organizavo konkursus, parodas, sveikatos dienas, sportines pramogas.(nuotoliniu būdu). Dalinai 
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tenkinami ugdytinių poreikiai lankant krepšinio, futboliuko, choreografijos, plaukimo baseine, kūno 

kultūros  veiklas, dėl riboto naudojimosi bendromis patalpomis.  

 

Nuotoliniu būdu  teikiama specialistų pagalba. 

Socialinio pedagogo  pagalba teikiama 32vaikams, 1 - teikiama PPT pagalba. 

Vykdytos virtualios individualios pratybos, kurių metu lavinami vaikų pažintiniai procesai, 

ugdomas dėmesys, atmintis, mąstymas, lavinama smulkioji motorika. 

Logopedo teikta pagalba 42 (2019 m. - 48) ugdytiniams, kontaktiniu būdu - sausio, vasario, rugsėjo 

mėn. Su logopedo parengtomis priemonėmis, užduotimis, per žaidimus, vaikai mokėsi taisyklingos 

kalbėsenos. 

 

Vaikų maitinimo organizavimas.  

Pakoreguoti 15 dienų valgiaraščiai atsižvelgiant  į vaikų sveikatos būklę, tėvų poreikius, patarimus. 

Maistas gaminamas konvekcinėse krosnyse. 2020 mokslo metais nuo rugsėjo mėn. visiems PU 

vaikams skirti nemokami pietūs. Nelankantiems per karantiną, vaikų atostogų metu šeimoms 

išdalinti maisto daviniai. Dalyvaujame Europos sąjungos finansuojamose ir valstybės remiamose 

programose „Pienas vaikams“, „Vaisių, daržovių skatinimas mokyklose“.  

 

Vykdytos 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 „Emociškai stiprus, sveikas ir 

laimingas vaikas“, gauta 600 Eur (2019 m. – 350) programos įgyvendinimui. Vykdytos prevencinės 

priemonės padėjo vaikams lavinti socialinius įgūdžius, emocijų atpažinimo ir tinkamos jų raiškos, 

vertybinių nuostatų ugdymui(si).  

Mokytojai su ugdytiniais dalyvavo Tarptautinėje emocinių ir elgesio problemų prevencijos 

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

gebėjimų. Vykdyta socialinė akcija „Be patyčių 2020“, „Atmintis gyva, nes liudija“.  

Dalyvavome Respublikinio ilgalaikio prevencinio projekto „Žaidimai moko“ inicijuotoje popietėje, 

„Draugiškoji socialinio ir emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“. 

Organizavome Respublikinę PU amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektą - parodą „Emocijų 

šėlsmas“ (virtuali). 

Organizavome ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

metodinę - praktinę konferenciją ,,Pedagogų bendradarbiavimas, ugdant visus vaikus kartu. 

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

laimingi ir vieningi“ pristatymas. 

Vykdyta nuotolinė paskaita tėvams, pedagogams „Šeimos ir mokyklos partnerystė: vaikų poreikiai, 

šeimos ir mokyklos lūkesčiai ir galimybės“, „Bendravimas. Stresas. Konfliktai“. 

Dalyvavome Marijampolės savivaldybės finansuojamame projekte „Aplinka – gamtos ir žmogaus 

kūrinys“. Gautas finansavimas 700 eurų panaudoti vykdant edukacines veiklas, ekskursijas 

netradicinėse aplinkose. 
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Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas. 

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

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

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

Lietuva“. 

Respublikiniai projektai, konkursai – „Lietuva vaiko širdyje“, „Gražūs žodžiai Lietuvos šalelei“,  

Šventės: „Lietuva - vaiko širdim ir žodžiais apdainuota “, „O aš pasiliksiu-laisvas sau-žmogus“, 

„Žodžiai iš vaiko širdies“. 

Parodos „Mano Lietuva“, „Mano gimtieji namai-Lietuva“,  

Organizuotos 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 bendradarbiavimo sutartys.  

Su Marijampolės mokykla-daugiafunkciu centru ,,Žiburėlis“, Vilkaviškio vaikų lopšeliu-darželiu 

,,Eglutė‘‘, Kalvarijos lopšeliu-darželiu „Žilvitis“, Kazlų Rūdos lopšeliu-darželiu „Pušelė“, 

Marijampolės 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. 

 

Ugdymo  aplinkų gerinimas. 

Efektyviai ir tikslingai naudojami turimi materialiniai ir intelektualiniai ištekliai. Investuojama į 

ugdymą pritaikant naujas priemones ir metodus.  

Mokymo lėšomis įsigyta: 

- priemonių „Kimochis“ socialinio-emocinio ugdymo  programos įgyvendinimui- 1025,38eur. 

- edukacinių priemonių STEAM  veikloms: korbo konstruktoriai, garsą įrašančios durys, 

magnetinių blokelių konstruktoriai, žiūronai, atgaliniai skaičiavimo laikrodžiai, garsų domino, 

didinimo stiklų rinkiniai – 3258,39eur. 

- inovatyvių ugdymo priemonių šviesos stalams: dėlionės, geometrinės figūros – 665,98eur. 

- sporto salės priemonių -390.05eur. Išvardintos priemonės ugdo vaizduotę, kūrybiškumą, 

saviraišką, skatina smulkiosios motorikos vystymąsi. 

 

Informacija apie įstaigos finansavimą 2020 m. 

Gauti 2020 m. asignavimai 

Finansavimo šaltinis Patvirtinti asignavimai (eurais) Gauti asignavimai (eurais) 

Aplinkos lėšos 496 600,00 496 600,00 

Mokymo lėšos 250 500,00 250 500,00 

Įstaigos pajamos 93 900,00 70 685,90 

Mokinių maitinimas 6 200,00 4 830,27 

Valstybės biudžetas 6 400,00 6 433,00 

Iš viso 853 600,00 829 049,17 

Kreditinių įsiskolinimų 2020 metų  pabaigoje nebuvo.  
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III SKYRIUS 

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU ĮSTAIGOS VEIKLA, PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

Lopšelyje-darželyje vykdyto visuminio įsivertinimo tyrimų duomenys paskatino bendruomenę  

toliau vykdyti giluminį įsivertinimą, parengiant įstaigos veiklos kokybės gerinimo planą, numatant  

metodus ir formas. 

Gavus iš savivaldybės biudžeto lėšų atlikti svarbūs remonto darbai: 

- sutvarkytas pastato nuograndų cokolis - 2020 II ketvirtyje. 

- atliktas planuotas dalinis šaligatvių-takų remontas - 2020m. III ketvirtyje. 

2021m. planuojami darbai iš savivaldybės  biudžeto lėšų: 

- pakeisti meninio ugdymo salės stoglangius (nevarstoma įranga, nesandarūs, prateka vanduo); 

- suremontuoti dvejų laiptinių lauko tamburų plytines sienas (dėl prastų lietvamzdžių šlampa 

sienos, krenta plytų atskalos). 

- atnaujinti automobilių aikštelės dangą. 2020 m. liko nesutvarkyta automobilių aikštelės danga, 

nes savivaldybė neturėjo galimybės papildomai skirti lėšų aikštelės remontui.  

 

 

 

 

       

Direktorė                Regina Kaleinikienė 
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