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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ 

TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021-2022 M. M. 

 

2022 m. gegužės 27 d. Nr. BD-587 

 

2021-2022  m. m.  Marijampolės l-d „Vaivorykštė“ darželio tarybai atstovavo 5 pedagogai (A. 

Žaliauskienė, R. Savickienė, R. Mokolaitė, N. Piliponienė, D. Donauskienė), 2 aptarnaujančio personalo 

asmenys (V. Lenkutienė, A. Vilkelienė) ir du ugdytinių tėvai ( Mikalauskienė ir D. Akelaitienė). 

2021-2022 m. m. vyko 8 posėdžiai. Jų metu nutarta: 

1. Pritarti lopšelio- darželio tarybos 2021-2022 m.  veiklos planui bei lopšelio- darželio 

strateginiam veiklos planui 2022-2024 m.  

2. Į Marijampolės savivaldybės švietimo tarybą deleguoti neformaliojo ugdymo mokytoją J. 

Dzingienę. 

3. Pritarti vaikų lopšelio- darželio „Vaivorykštė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacinės komisijos 2022-2024 m.  programai. 

4. Deleguoti tarybos atstovę R. Mokolaitę į lopšelio- darželio „Vaivorykštė“ atestacijos 

komisiją. 

5. Atsižvelgiant į iškeltų užduočių pasiektus rezultatus ir jų įgyvendinimą bei kai kurių 

rodiklių viršijimą, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai atliekančios direktoriaus pareigas, 

ataskaitą už 2021m. įvertinti labai gerai. 

6. Pasiūlyti į lopšelio- darželio „Vaivorykštė“ 2022m. veiklos plano užduotis įtraukti lauko 

erdvės STEM  veikloms plėtoti įrengimą, EKO sodo sukūrimą. 

7. Pritarti Marijampolės vaikų l-d „Vaivorykštė“ biudžeto sąmatos 2022m. paskyrimui ir 

tvirtinimui. 

8. Pritarti l-d „Vaivorykštė“ tarybos 2021 12 03 dienos protokolo nr. PR-27 sprendimo 

atšaukimui dėl neformaliojo ugdymo mokytojos J. Dzingienės delegavimo į Marijampolės savivaldybės 

švietimo tarybą, kadangi ji nėra lopšelio- darželio tarybos narė. Į Savivaldybės švietimo tarybą  deleguoti 

PU mokytoją , lopšelio- darželio tarybos narę A. Žaliauskienę. 

9. Pritarti Marijampolės vaikų l-d „Vaivorykštė“ 2021m veiklos ataskaitai. 

10. Pritarti Marijampolės vaikų .l-d „Vaivorykštė“ nuostatų projektui ir teikti jį Marijampolės 

savivaldybės tarybai tvirtinti. 

11. Organizuoti ekskursiją įstaigos darbuotojams į „Marso kanjonus“, Naujoje Akmenėje. 

12. Pritarti  l-d „Vaivorykštė“ darbo tvarkos taisyklių koregavimui. 

13. Pritarti lopšelio- darželio tarybos veiklos ataskaitai už 2021-2022 m. m. ir ją paskelbti 

lopšelio- darželio internetinėje svetainėje ir Mokytojų tarybos posėdyje. 

Darželio tarybos posėdžiai buvo teisėti, o nutarimai priimti dalyvaujančių balsų dauguma. 

 

 

Tarybos pirmininkė               Nijolė Piliponienė  


