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VADOVO ŽODIS 

 

Esame atvira, šiuolaikiška, besimokanti ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo 

paslaugas, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir modernia aplinka.  

Pastarieji metai kėlė nemažai iššūkių, prisitaikant prie kintančių situacijų,  priimant 

kompleksinius sprendimus, numatant veiklos perspektyvą.  

Nuolat didėjantys reikalavimai ugdymo aplinkai, šiuolaikinės mokymo priemonės, 

informacinės komunikacinės technologijos pareikalavo atitinkamų investicijų, žmogiškųjų išteklių, 

tobulinant asmeninę naujų technologijų valdymo kompetenciją. Stiprios mokytojų, pagalbos vaikui 

specialistų, tėvų ir visos bendruomenės, kaip vieningos komandos, pastangos padėjo sėkmingai 

įgyvendinti įstaigos veiklos prioritetus. 

Įgyvendinant 2021 m. veiklos planą, pasiekti maksimalūs rezultatai. Patobulinta 

komandinio darbo sistema, teikiant švietimo pagalbą vaikui, šeimai, vykdant prevencines 

programas, plečiant VGK funkcijas. Vykdytos ankstyvosios prevencijos programos ,,Zipio 

draugai“, ,,Kimochis“, įstaigos parengta vaikų socialinių-emocinių gebėjimų stiprinimo programa 

,,Emociškai stiprus sveikas ir laimingas vaikas“, ,,alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa‘‘. Vaikai mokėsi spręsti kasdieniam gyvenimui 

reikalingas bendravimo problemas ir ugdė(si) socialinius gebėjimus. Atliktos pedagogų apklausos 

duomenimis (kurioje dalyvavo 98 proc.  pedagogų),  ugdytinių tėvai (88,2 proc.) žino ir yra 

įtraukiami  į vaikų socialinio ir emocinio  ugdymo programų ir projektų įgyvendinimą.  

Pagalbos vaikui specialistų kabinetai papildyti naujausia literatūra apie darbą su specialiųjų 

poreikių turinčiais vaikais, ugdymo priemonėmis, mokomaisiais žaidimais, dėlionėmis, 

priemonėmis kalbos garsų atpažinimui ir taisyklingos tarties mokymui. 

Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis 

sėkmingai parengtas ir  įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Aplinka – gamtos ir žmogaus 

kūrinys“. Vykdydami projektą plėtėme ir gilinome žinias apie aplinkos pažinimą ir saugojimą, 

ugdėme aplinkosauginę elgseną, formavome vaikų  atsakomybę  išsaugoti sveiką ir švarią aplinką. 

Įgyvendinant  strateginį  tikslą – pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir 

modernizuojant vidaus ir lauko aplinką įstaigos biudžeto ir savivaldybės lėšomis – pasiekti 

maksimalūs rezultatai. Grupėse įsteigtos STEAM ugdymui skirtos zonos. Mokytojos  įsitraukia į 
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šiuolaikinės inovatyvios vaikų ugdymo(si) metodikos STEAM veiklų vedimą. Taikant STEAM 

metodą, inovatyvias priemones vykdyti projektai: „Mokslo laboratorija“, ,,Žaidžiame ir augame“, 

,,Žemė – žmonių planeta“, kuriuose aktyviai veikdami vaikai kaupė ir turtino savo patirtį formalioje 

ir neformalioje ugdymo aplinkoje, mokytojai kūrybiškai išnaudojo artimiausią gamtinę ir kultūrinę 

aplinką, taikydami STEAM metodą, stiprindami vaiko ugdymosi motyvaciją ir mokėjimą mokytis. 

Parengtas STEAM ugdymo planas, pateikta paraiška tapti nacionaline STEAM  mokykla. 

Mokytojos dalijosi profesine sėkme ir įžvalgomis tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

ugdymo įstaigų pedagogų konferencijoje ,,Gamtosauginio raštingumo  ugdymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje integruojant STEAM ir kitus netradicinio ugdymo metodus“, miesto 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties skaidos dienoje ,,STEAM veiklų praktika 

ikimokykliniame ugdyme“, ,,Edukacinės erdvės – modernaus ugdymo(si) pagrindas“. 

Grupės papildytos naujomis inovatyviomis  mokomosiomis-edukacinėmis priemonėmis: 

interaktyviosiomis lentomis, šviesos stalais, edukacinių bitučių robotukų komplektu, įsigyta  

inovatyvių  priemonių  ugdymui,  kurios  padidino vaikų motyvaciją, mokytojų norą tobulėti. 

Pritaikyti nauji ugdymo metodai  ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupėse VŠĮ „LISPO 

IT“ studija, kurios veiklų metu ugdytiniai mokomi pažinti naujausias technologijas, lavinami 

skaitymo, skaičiavimo, logikos ir kūrybiškumo įgūdžiai. Įstaigoje siekėme ugdyti vaikų prigimtines 

galias, atskleisti jų gebėjimus, polinkius, tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti kūrybiškumą, sveiką 

gyvenseną, kultūrinių vertybių puoselėjimą, socializaciją. Įstaigoje veikia papildomo ugdymo 

būreliai, studijos. Juos lankė 86 proc. 4–6 metų amžiaus ugdytinių.  

Organizuojame sveikatai palankų vaikų maitinimą, didelį dėmesį skiriame produktų 

kokybei, tausojančiam maisto gaminimui, produktų derinimui. Įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos 

pieno tiekimo mokykloms programoje „Pienas vaikams“ ir Europos vaisių vartojimo skatinimo 

mokyklose programoje.  

Gerinant ugdymo sąlygas vaikams ir darbo sąlygas darbuotojams visose grupėse, meninio 

ugdymo salėje, baseine įrengti kondicionieriai, meninio ugdymo salėje pakeisti langai atsidaromais 

stoglangiais, siekiant saugoti teritorijoje esančius įrenginius, įrengtos teritorijos vaizdo stebėjimo 

kameros, suremontuoti administracijos kabinetai, lauko laiptinių prieigose atliktas remontas, 

išasfaltuota automobilių aikštelė.  

Darbuotojams sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui nuotoliniu būdu,  pedagogai 

nuolat kelia savo kvalifikaciją lankydamiesi paskaitose, kursuose, mokymuose, seminaruose, 

konferencijose, yra skatinami atestuotis. Trys mokytojų padėjėjos mokosi  Marijampolės profesinio 

rengimo centre, siekdamos įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjo specialybės.  

Visi ugdytiniai apdrausti bendrosios civilinės atsakomybės draudimu draudimo bendrovėje 

„Compensa Vienna Insurance Group“. 

Įstaigoje sukurtas palankus mikroklimatas ugdymui(si), bendravimui ir bendradarbiavimui. 

2021 m. įstaigos biudžetas racionaliai paskirstytas, panaudojant Savivaldybės, mokymo, 

1,2 proc. GPM paramos lėšas, gautas už  projektų rengimą ir įgyvendinimą. 

 

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO  VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

Lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ veiklos plano pirmasis  tikslas – gerinti ugdymo(si) 

kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, šiuolaikinius ugdymo tikslus. Gerinant ugdymo(si) 

proceso kokybę, pritaikant ugdymo turinį vaikų poreikiams lopšelyje-darželyje  buvo  vykdytas 

giluminis įsivertinimas. Įsivertinimo  tyrimo duomenys  paskatino bendruomenę priimti sprendimus 



ir parengti  rekomendacijas tolimesnei  kokybiškai įstaigos veiklai. Tėvams ir bendruomenei 

informacija paviešinta elektroniniame dienyne  ,,Mūsų darželis“. 

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, kad kiekvienas vaikas realizuotų savo individualius 

gebėjimus ir polinkius, organizuojamos papildomos veiklos ikimokyklinio amžiaus vaikams: 

plaukimo, krepšinio, futbolo, šokių užsiėmimai. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai turi galimybę 

mokytis ankstyvosios anglų kalbos pradmenų, lankyti jogos užsiėmimus, „LISPO“ studiją. 

 Sutelktos komandos darbo grupės sėkmingam įstaigos veiklos įgyvendinimui, vaikų 

ugdymo vertinimui. Atsižvelgta į vaikų prigimtines galias, jų individualią patirtį, vadovaujantis 

raidos dėsningumais – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus 

bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo 

mokytis pradmenis.  

Kaupiamas ir pildomas vaikų pasiekimų ir pažangos aplankas – vaikų daroma pažanga 

vertinama nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbius, diskusijas, vaikų 

pasakojimus, jų darbelių ir veiklos analizę, saugant vaizdo ir garso įrašus skaitmeninėse 

laikmenose. Tėvai su vaikų pasiekimais gali susipažinti elektroniniame dienyne. Vaikų pasiekimai 

analizuoti 2 kartus per metus, aiškintasi, ar veiksminga grupių pedagogų ir kitų specialistų 

komandinė veikla, aptartos galimos rekomendacijos šeimai dėl pagalbos vaikams tęstinumo 

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

vaikų ugdymo procesas tobulėja. 

Narystė Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle ,,Sveika mokykla“ ir sveikatos 

stiprinimo programos ,,Sveikuoliukas“ įgyvendinimas  bei  veiklos tęsimas  Respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje ,,Sveikatos želmenėliai“ padėjo siekti sveikatos 

stiprinimo ir saugojimo nuostatas, tobulinti sąlygas aktyviai fizinei veiklai ir emocinei 

kompetencijai lavinti. Įstaigoje  parengta ir įgyvendinta 11 sveikatinimo projektų, organizuoti 3 

sveikatinimo renginiai: ,,Mažieji turistai – 2021“, ,,Olimpinių žiedų savaitė“, ,,Sveikatos fiesta – 

2021“. 

Inicijuota akcija ,,Žaidžiam, mokomės, sportuojam“ Respublikinės ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariams, skirta lavinti vaikų fizinį aktyvumą, 

į judrias veiklas integruojant netradicinius būdus ir metodus.  

Su ugdytiniais įgyvendinti penki  sveikatos stiprinimo ir saugojimo respublikiniai 

projektai:  

 VšĮ „Tikra mityba“ ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programos projektas 

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir 

praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. 

 Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2021“, padedantis  vaikams įgyti 

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

atsakomybę už savo  ir kitų sveikatą, skatinantis juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. 

 Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų organizacijos (RIUKKPA) projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“, 

skatinantis vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą. 

 Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFa) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) 

respublikinis projektas „Futboliukas“, skirtas populiarinti futbolą. 

 Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“, mokantis vaikus mažinti 

aplinkos taršą, šviesti ir informuoti visuomenę atliekų poveikio aplinkai ir rūšiavimo klausimais. 

 

 



Penki tarptautiniai „eTwinning“ projektai. 

 „Distance learning during a pandemic in preschool“ („Nuotolinis ugdymas pandemijos 

metu priešmokyklinėje grupėje“). 

 „Technologies and safe use of the Internet in kindergarten“ („Saugaus technologijų ir 

interneto naudojimas ikimokyklinėje įstaigoje“).  

 ,,The silence of trees“ („Apie ką tyli medžiai“).  

 ,,International STEAM project on the payground“ (tarptautinis STEAM projektas 

,,Žaidimų aikštelėje“).  

 ,,The First Step in Mathematics“ („Mažais žingsneliais matematikos link“).  

Tarptautiniai „eTwinning“ projektai padeda vaikams susipažinti su kitos šalies kultūra, 

vyksta kultūros reiškinių mainai. Ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama vidinė motyvacija 

mokytis.  Pedagogams projektai suteikia galimybę plėtoti ryšius su kolegomis, padaryti ugdymo ir 

ugdymosi procesą įdomesnį, stiprinti savo profesinius gebėjimus ir lyderystę. Mokytojos už 

kokybiškai įgyvendintus projektus įvertintos Nacionalinės kokybės vertinimo komisijos kokybės 

ženkleliais, pažymomis.  

Vyko pilietiškumo akcijos, prevenciniai renginiai įstaigos bendruomenei:  

 akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai paminėti; 

 akcija „Baltajam badui – ne“;  

 prevencinė akcija „Rūšiuoju – gamtą tausoju“; 

 „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas 8-asis „Solidarumo bėgimas“. 

 prevencinė-edukacinė veikla „Svečiuose policijos bičiulis –Amsis“;  

 socialinė akcija „Užkrėsk gerumu“;  

 akcija ,,Padėkime beglobiams gyvūnams“; 

 tolerancijos dienos paroda „Tolerancijos miestas“;  

 EKO veikla „Arbatėlė arbata“; 

 meninis kolektyvinis darbas ,,Dėkoju iš širdies“, skirtas Tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti;  

 socialinė gerumo akcija ,,Sveika, saulyte“, skirta Dauno sindromo dienai paminėti; 

 aplinkosaugos akcija ,,Darom iki galo 2021“; 

 pilietinė iniciatyva ,,Vilties paukštė“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. 

Lopšelis-darželis inicijavo ir organizavo  tradicinius, kalendorinius renginius, šventes 

įstaigos ir kitų respublikos miesto įstaigų bendruomenėms: 

 respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų meninį skaitymo konkursą ,,Lietuva, gėlele 

žydėki“; 

 respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mažųjų kompozitorių 

virtualų festivalį-koncertą ,,Muziką kuriu, gerą nuotaiką skleidžiu“; 

 Marijampolės miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą-iniciatyvą ,,Skamba atminimo varpai“; 

 Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių, tėvų, mokytojų 

kūrybinių darbų ir fotografijų parodą ,,Gedimino pilies istorija“; 

 mokslo metų pradžios šventę „Sveikas, darželi!“; 

 šventinį rytmetį „Lietuva, gėlele žydėki“; 

 tradicinę Užgavėnių šventę „Oi tu, žiema žiemuže...“; 

 šventinį rytmetį ,, Žemė – mūsų namai“; 



 kūrybinių darbų parodą-iniciatyvą ,,Gandro snapely grįžta saulelė“; 

 šventinį rytmetį ,,Velykėlės dovanos“; 

 parodą ,,Gaminame kalėdinius žaisliukus“;  

 vaikų šventę ,,Vaikystės spindulėlis“. 

Ugdytiniams organizuotos edukacinės-pažintinės išvykos į Kazlų Rūdos miško muziejų, 

Buktos gamtinį pažintinį taką, VŠĮ ,,Laimės namai“, Marijampolės geležinkelio stotį. Išsamiau su 

įstaigoje vykusiais renginiais galima susipažinti vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ interneto 

svetainėje www.vaivorykšteld.lt. Įstaigos veiklos sklaida atliekama, teikiant publikacijas 

respublikos, miesto spaudai, reportažus Marijampolės televizijai.  

Mūsų įstaiga yra besimokanti, šiuolaikinė organizacija, pasižyminti kultūra, kurioje 

individualus tobulėjimas  yra prioritetas. Lopšelio-darželio tikslas ir vizija yra aiškiai suprantama ir 

palaikoma jos narių. Siekiant įgyvendinti antrąjį veiklos metų uždavinį – stiprinti besimokančios 

bendruomenės idėją – pedagogai dalyvavo mokymuose, seminaruose nuotoliniu būdu, kėlė savo 

kvalifikaciją, tobulino kompetencijas. Įstaigoje organizavome tėvų pedagoginį, psichologinį 

švietimą. Pravesti dveji mokymai  tėvams ir pedagogams: ,,Vaiko minimalios priežiūros priemonė. 

Bausmė ar prevencija“ (lektorė Marijampolės savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorė Jolita Žukelienė), ,,Įtraukusis ugdymas: siekiamybė, lūkesčiai ir galimybės“ (lektorė 

psichologė, edukologė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir ekspertė Asta Blandė). 

Pedagogai dalyvavo 40 val. mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo 

mokymuose. Mokytojai dalijosi darbo patirtimi, tobulino savo kompetencijas, profesinę lyderystę   

mieste ir šalyje, skaitydamos pranešimus konferencijose, seminaruose: 

 respublikinėje ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo pedagogų  metodinėje-praktinėje 

konferencijoje ,,Sėkminga vaiko adaptacija –  laimingas vaikas ir jo šeima“; 

 tarptautinėje metodinėje praktinėje konferencijoje ,,Idėjų  gniūžtė 2021“; 

 Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ 

nuotolinėje konferencijoje ,,Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, 

veiklos organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“; 

 respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje 

praktinėje konferencijoje ,,Šiandienos iššūkiai darželyje“. 

Personalas aktyviau įsijungė į darbo grupių veiklą, tėvai taip pat skatinami aktyviai 

dalyvauti įstaigos veiklose. Plėtojami pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo ir 

neformaliojo ugdymo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis. Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su Marijampolės VŠĮ ,,LISPA“, UAB ,,Kalba Lt“, Marijampolės 

savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba. 

Informacija apie įstaigą 

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį „Vaivorykštė“ lankė 200 ugdytinių. 

Suformuotos 3 lopšelio grupės, 6 darželio grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.  

Ugdytinių skaičiaus kaita 

 2021 m. pradžioje 2021 m. pabaigoje 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 160 160 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai 39 40 

Iš viso vaikų 199 200 

 



Informacija apie įstaigos finansavimą 2021 m. 

Finansavimo šaltinis Patvirtinti asignavimai (Eur) Gauti asignavimai (Eur) 

Biudžeto lėšos 606 900,00 606 900,00 

Mokymo lėšos 295 700,00 295 700,00 

Įstaigos pajamos 79 600,00 74 485,12 

Deleguotos lėšos 15 500,00 12 919,76 

Valstybės biudžetas 9 000,00 9 000,00 

Iš viso 1 006 700,00 999 004,88 

 

Kreditinis įsiskolinimas 2021-01-01 – 10,89 Eur. 

 

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU ĮSTAIGOS VEIKLA, IR PROBLEMŲ SPRENDIMO 

BŪDAI 

 

Iš savivaldybės biudžeto gavus lėšų, atlikti svarbūs remonto darbai: 

1. 2021 m. III ketvirtyje atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė; 

2. pakeisti meninio ugdymo salės stoglangiai ir suremontuotos dviejų laiptinių lauko 

tambūrų plytinės sienos už 10 000,00 Eur; 

3. įrengta apsaugos signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistema už 9 972,22 Eur; 

4. nupirkti 8 oro kondicionieriai  už  9 810,04 Eur. 

Iš mokymo ir 1,2 proc. GPM paramos lėšų įsigytos dvi interaktyviosios lentos ir šviesos 

stalas už 5657,06 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyti du kondicionieriai už 2 261,25 Eur. Iš paramos lėšų 

sutvarkytos lauko laiptinių tambūrų sienos už 1 415,93 Eur. 

 

Planuojami veiklos pokyčiai 

 Mūsų įstaiga 2022 m. planuoja tapti visaverte STEAM mokyklų tinklo nare, sudarant 

sąlygas inovatyvios STEAM metodikos taikymui vaikų ugdymo procese. 

 Atnaujinti lopšelio-darželio interneto svetainę, kuri atitiktų bendruosius reikalavimus 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms. 

 Pagal galimybes ir skirtas lėšas finansiniai prioritetai bus teikiami lauko saugių 

edukacinių erdvių ir aplinkų, darbuotojų sąlygų gerinimui.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

laikinai atliekanti direktoriaus pareigas 

Giedrė Bagdonienė 
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