
 
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIAI“ DIREKTORĖ 

 
RITA MAKSIMAVIČIENĖ 

 
 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2021-01-20   Nr. BD-  
 

Marijampolė 
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II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Įgyvendinant įstaigos 2020-2022 metų strateginio plano ir 2020 metų veiklos plano tikslus ir jame              
numatytas priemones buvo siekiama bendrauti ir bendradarbiauti su šeima bei socialiniais partneriais,            
teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, plėtoti inovatyvių metodų taikymą ugdomajame procese,          
skatinti savarankiškumą ir atsakomybę, formuojant įstaigos ir kiekvieno ugdytinio poreikius          
atitinkantį ugdymo turinį, siekiant atskleisti vaiko kūrybines galias. 
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vidaus           
struktūra, nutraukiant pradinio ugdymo programos vykdymą. 2020 m. rugsėjo 1 d. tapome            
Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Želmenėliai“. Teikiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio        
ugdymo paslaugas. Įkūrėme keturias naujas ikimokyklinio ugdymo grupes. 1 grupė – 1-2 metų             
amžiaus vaikams, 3 grupės – 2-3 metų amžiaus vaikams, lopšelio grupės, tokiu būdu patenkinome              
tėvų prašymus bei padidinome ikimokyklinio ugdymo prieinamumą.  
Įgyvendinant 2020 metų tikslus ir uždavinius, pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. Tikslingai            
panaudojant biudžeto ir mokymo lėšas buvo atnaujintos ir sukurtos naujos edukacinės aplinkos.            
Sėkmingai įgyvendintos įstaigos veiklos, ugdymo proceso efektyvinimo, dokumentų valdymo         
tobulinimo, planavimo, vertinimo ir įsivertinimo procedūros. Atliktas RVASVT auditas ir          
sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė, nepedagoginių darbuotojų metinis veiklos vertinimas. 
Žvelgdami į įstaigos perspektyvą, jau dabar matome tobulintinas veiklos sritis, sustiprinti neformalųjį            
švietimą ikimokyklinio amžiaus vaikams, tikslingai formuoti personalo mokymosi kultūrą:         
darbuotojų potencialo atskleidimas per mentorystę, aukšti pedagogų veiklos lūkesčiai, pagarba ir           
parama kiekvienam asmeniui jo profesinėje veikloje. 
Lopšelio-darželio misija – įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo          
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius,         
racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius, o įstaigos vizija siejama su             
didesniu ugdytinių saugumu, individualumo pripažinimu, veiklų įvairove ir atsakomybe už teikiamas           
ugdymo paslaugas.  

Metų užduotys(toliau 
– užduotys) Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai(kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 
nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

1.1. Pertvarkyti 
mokyklos-darž
elio vidaus 

2020 m. rugsėjo 1 
d. Marijampolės 
vaikų 

Įrengtos 4 
ikimokyklinio amžiaus 
vaikų grupės iki 2020 

Planuota įkurti tris 
(naujas) ikimokyklinio 
ugdymo rupes. Įkurtos 



struktūrą į 
lopšelį-darželį. 

lopšelis-darželis 
„Želmenėliai”. 
 
 
 
 
 
Atlikta tėvų 
prašymų į 
ikimokyklines 
grupes apžalga. 
 
Numatytas naujų 
grupių patalų 
įrengimas 
atsižvelgiant į 
vaikų amžių. 
Atliktos viešųjų 
pirkimų 
procedūros, 
sudarytos sutartys 
su rangovais. 
 
 
 
Pagal vaikų amžių 
ir higienos normas 
įrengtos 
šiuolaikiškos 
grupės patalpos. 
 
 
 
 
Įrengta grupių 
aplinka. 

m. rugpjūčio 31 d. 
 
 
 
 
 
 
Tėvų prašymai 
patenkinti 100%. 
 
 
 
Įvykdytos viešųjų 
pirkimų procedūros 
100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutvarkyti sanitariniai 
mazgai. Suremontuotos 
grupės, miegamojo ir 
rūbinės patalpos. 
 
 
 
 
 
Grupės aprūpintos 
naujais baldais, 
įvairiomis ugdymo 
priemonėmis, žaislais 
iki 2020 m. rugpjūčio 
31 d. 
 
 
 
 
Iki rugpjūčio 14 d. 
pateikti dokumentai 
Visuomenės sveikatos 
centrui gauti 
leidimą-higienos pasą 
ikimokyklinio ugdymo 

4 ikimokyklinio 
ugdymo grupės:  
1- ankstyvojo ugdymo 
(1-2 m.) 
3- lopšelio grupės (2-3 
m.) amžiaus vaikams.  
 
Į naujas grupes priimti 
55 vaikai. 
 
 
 
Sudarytos sutartys su 
rangovais: grupės 
remonto darbai 
“Statybų ciklas”. 
Patalpų remonto darbai 
– UAB “PCS” statyba. 
Žaidimų aikštelės 
kompleksai: UAB 
“Traida” ir UAB 
“Žaidimų aikštelės 
įranga”. 
Įvykdyta 100%. 
 
Sutvarkytos 4 grupės, 
pakeisti radiatoriai, 
atnaujinti san. mazgai. 
Pakeistos grindys, 
plytelės. Iki rugsėjo 1 d. 
visos patalpos 
išdažytos, paruoštos 
vaikams priimti. 
 
Grupės 100% 
aprūpintos badais, 
patalyne, žaislais bei 
kitomis ugdymo 
priemonėmis. Grupių 
aplinkos estetiškos, 
atitinkančios vaikų 
amžių ir poreikius.  
Įvykdyta 100%. 
 
Gautas 
leidimas-higienos pasas 
2020 m. rugsėjo 18 d. 
Patenkinti tėvų 
poreikiai, sudarytos 
sąlygos visiems 



veiklai vykdyti. ikimokyklinio amžiaus 
vaikams lankyti 
darželio ir lopšelio 
grupes. 
Įvykdyta 100%. 

1.2. Įgyvendinti 
atnaujintos 
ikimokyklinio 
ugdymo programos 
vaiko pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimo 
nuostatas. 

Sudaryta darbo 
grupė atnaujinti 
ikimokyklinio 
ugdymo programą. 
Atnaujintos 
ikimokyklinio 
ugdymo programos 
nuostatomis 
vadovaujasi visa 
bendruomenė. 
Nuo 2020 m. 
rugsėjo 1 d. 

Iki 2020 m. gegužės 29 
d. supažindinti su 
atnaujintos 
ikimokyklinio ugdymo 
programos nuostatomis 
įstaigos pedagogai ir 
tėvai. Sutarta dėl 
pagrindinių vaiko 
pažangos ir pasiekimų 
vertinimo. 
 
Iki 2020 m. lapkričio 
13 d. atlikti dviejose 
ikimokyklinio ugdymo 
grupėse vaiko pažangos 
ir pasiekimų vertinimo 
stebėjimą.  
 
Pasiekimai ir pažanga 
fiksuojami ir 
dokumentuojami. 
 
 
Stebėjimo išvados 
aptartos įstaigos 
metodiniame būrelyje.  

2020 m. birželio 4 d. 
pristatyta atnaujinta 
lopšelio-darželio 
„Želmenėliai“ 
ikimokyklinio ugdymo 
programa mokytojų 
taryboje. 
 
 
 
 
2020 m. IV ketvirtis 9 ir 
10 ikimokyklinio 
ugdymo grupėse 
atliktas vaiko pažangos 
ir pasiekimų vertinimo 
stebėjimas.  
 
Parengta pasiekimų 
diagrama, kur 
pasiekimai žymimi 
grafiškai. 
 
Apie vaikų pasiekimus 
ir pažangos vertinimą 
tėvai informuojami 
individualiai bei grupių 
susirinkimų metu. 
Įvykdyta 100%. 

1.3. Užtikrinti 
švietimo pagalbos 
kompleksiškumą 
specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
ugdytiniams. 

Socialinę, 
pedagoginę 
pagalbą teikia 
suburta specialistų 
komanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 
įsisteigti trūkstamus 
specialistus, siekiant 
užtikrinti švietimo 
pagalbą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 m. III ir IV 
ketvirtis.  
1. 80 % mokytojų, 

2020 m. I ketvirtį 
įsteigta specialiojo 
pedagogo pareigybę 
(0,25 etatinio vieneto 
krūviu). 
2020 m. III ketvirtis. 
Įsteigta mokytojo 
padėjėjo pareigybė 
darbui su specialiųjų 
poreikių ugdytiniais 
(0,5 etatinio vieneto 
kūviu). 
 
Mokymai, seminarai, 
konferencijos vyko 
nuotoliniu būdu. 



 
 
Pedagoginių 
darbuotojų ir 
pagalbos 
specialistų 
kvalifikacijos 
kėlimas dirbant su 
specilialiųjų 
ugdymosi poreikių 
turinčiais 
ugdytiniais. 
Įgytų gebėjimų ir 
kompetencijų 
taikymas sudarys 
sąlygas siekti 
aukštesnės ugdymo 
kokybės. 

pagalbos specialistų 
dalyvauja šešiuose 
kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose. 
 
2. Vykdyta ilgalaikė 
2020-2021 m. m. 
Marijampolės logopedų 
ir specialiųjų pedagogų 
metodinio būrelio 
programa. 90% 
dalyvauja logopedai, 
specialieji pedagogai. 
 
 
 
3. 2021 m. II ketvirtis. 
Įsigyti priemonių, 
reikalingų vaikams 
turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių. 
 
4. Glaudus tėvų 
(globėjų), specialistų 
bendradarbiavimas 
dirbant su specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
turinčiais vaikais. 

 
 
 
 
 
2020-12-15 pravestas 
seminaras “Atskirų 
specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių tenkinimo 
galimybės ir 
perspektyvos” bei 
“Priemonės taikomos 
darbe su vaikais 
turinčiais kalbos ir 
kalbėjimo sutrikimų”. 
 
Įsigytos priemonės 
darbui su SUP turinčiais 
ugdytiniais. 
Įvykdyta 100%. 
 
 
82% užtikrintas spec. 
poreikių vaikų 
kokybiškas ugdymas. 

1.4. Sudaryti 
palankias sąlygas 
vykdyti 
savanoriškas 
veiklas 
lopšelyje-darželyje 
“Želmenėliai”, 
priimant 
savanorius, 
bendradarbiaujant 
su socialiniais 
partneriais 
Marijampolės 
savivaldybėje 
(metinė užduotis 
tęstinė). 

Sudaryti 
bendradarbiavimo 
sutartis su vienu 
socialiniu partneriu 
dėl savanoriškų 
veiklų atlikimo 
vaikų 
lopšelyje-darželyje. 

2019 m. I ketvirtis. 
1. Sudaryti 
bendradarbiavimo 
sutartis su 
Marijampolės krašto 
samariečių bendrija. 
 
2. 2020 m. I, II ketvirtis 
dalyvaujame 
Marijampolės krašto 
samariečių bendrijos 
organizuojamose 
projektuose, 
renginiuose. 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2021 m. m. 
parengti savanorystės 
planai (bendros veiklos, 
projektai, akcijos, 
mugės). 
 
 
2020 m. I ketvirtyje 
kartu su Marijampolės 
krašto samariečių 
bendrija tęsiame 
projektą “Pažink. 
Išmok. Patirk”. Šio 
projekto tikslas: skatinti 
socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų 
integraciją vykdant 
savanoriškas veiklas. 
Veiklos vykdytos 
įstaigoje, atsižvelgiant į 
susiklosčiusią situaciją. 



 
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 
 
 
 
 
3. 2020 m. balandžio 
mėn. planuota labdaros 
mugė Airijoje. 
 
4. 2020 m. II ketvirtis. 
Įstaigos pedagogai 
dalyvavo metodiniame 
seminare. 

Organizuota 
meninė-muzkinė 
kompozicija “Rid rid 
rid margi margučiai”. 
  
Akcija „Mūsų mažos 
rankos Jūsų didelei 
širdžiai“. 
 
Seminaras pedagogams 
„Socialaus elgesio 
ugdymas darželyje“, 
kurio metu buvo 
kalbama ir apie 
savanorystės svarbą. 
Dalyvavo 80% 
pedagogų. 

1.5. Sumažinti 
administracijos 
(direktoriaus, 
pavaduotojų, 
ūkvedžio, 
buhalterių ir kt.) 
darbuotojų 
atostogų likučius. 

Sumažinti 
administracijos 
darbuotojų 
atostogų likučiai 
2020-12-31 dienai. 

Administracijos 
darbuotojų atostogų 
likučiai 2020-12-31 
dienai ne daugiau kaip 
5 dabo dienos. 

Administracijos 
darbuotojų atostogų 
likučiai 2020-12-31 
dienai už 2019-2020 
metų darbo laikotarpį: 
Direktorius – 5 d.d., 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
– 2 d.d., ūkvedžio – 20 
d.d., sekretorius – 5 
d.d., buhalteris – 8 d.d., 
vyresnysis buhalteris – 
0 d.d., vaikų slaugytojas 
– 14 d.d. 

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.  
2.2.  

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Vykdant mokyklos-darželio pertvarką, atleisti 
pradinių klasių mokytojai, išmokėtos išeitinės 
kompensacijos bei ilgalaikės išmokos. 

Sudarytos sąlygos visiems ikimokyklinio 
amžiaus vaikams lankyti darželio ar 
lopšelio grupes. Tenkinami tėvų poreikiai. 

3.2. Priimti atrankos būdu 4 ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai bei 4 ikimokyklinio ugdymo mokytojų 
padėjėjos. 

Suformuota kvalifikuota darbuotojų 
komanda pajėgi užtikrinti kokybišką ir 
visavertį ugdymo proceso vykdymą. 

3.3. Įrengti du žaidimų aikštelės kompleksai. Vaikų žaidimų aikštelės skirtos vaikų 
žaidimams, poilsiui ir ugdymui, kurios 
atitinka standartus ir teisės aktų 
reikalavimus. 



 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

 
 
Direktorė Rita  
Maksimavičienė 

 

3.4. Įkurtos naujos keturios ikimokyklinio ugdymo 
grupės, papildomai išremontuota viena ikimokyklinio 
ugdymo grupė (perdažytos sienos, lubos, nupirkta 20 
naujų, spintose įmontuojamų, lovų). 

Ikimokyklinio ugdymo grupės atitinka 
Lietuvos higienos normą HN 75:2016 
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programų vykdymo bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“, kurie nustato 
pagrindinius ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų 
vykdymo sveikatos saugos reikalavimus. 
Vaikai apsaugoti nuo neigiamų veiksnių, 
galinčių turėti įtakos ugdymui, saugai ar 
sveikatai. 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 
ir jų rodikliai 

4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    


