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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO UGDYMO 

KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS 2020 METŲ 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

2020-11-13  Nr.  
                                                                                                                               (data) 

Marijampolė 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo kriterijus Planuota Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 

Nukrypimo 

priežastys 

Duomenų 

šaltinis 

 01 Tikslas. Užtkrinti ugdymo programų 

įvairovę bei veiksmingą ugdymo 

pažangos ir pasiekimų kokybę. 

Užtkrinti 

programų 

įvairovę bei 

aukštą 

mokytojų 

kvalifikaciją. 

Įgyvendintos šios 

programos: 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

neformalaus 

ugdymo bei 

individualių 

gebėjimų ugdymo 

programos. 

100 % 

Programų 

dermė 

- Visos 

įstaigoje 

vykdomos 

programos 

R-01-01-01-01 Įrengti du žaidimų aikštelės kompleksus Vaikų žaidimo 

aikštelės 0-7 

metų vaikų 

žaidimams, 

poilsiui ir 

ugdymui 

skirtos 

aikštelės, 

kurios atitiks 

standartus ir 

Įrengtos dvi (2) 

žaidimų aikštelės. 

100 % 

 

- Įstaigos 

dokumentai 



teisės aktų 

reikalavimus. 

R-01-01-01-02 Sukurti edukacines aplinkas trijose 

ikimokyklinio ugdymo grupėse 

Grupėse 

sukurtos 

edukacinės 

aplinkos 

sudarys 

sąlygas 

ugdytinių 

saviraiškai ir 

kokybiškam 

ugdymui. 

Ugdymo aplinka 

atitinka 

sanitarinius-

higieninius 

reikalavimus. 

100 % 

 

- Įstaigos 

dokumentai 

 01-01 Uždavinio pavadinimas. Teikti 

kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius 

ikimokyklinį, priešmokyklinį, valstybinius 

standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą. 

Įstaiga teiks 

kokybiškas 

švietimo 

paslaugas, 

atitinkančias 

nuolat 

kintančias 

visuomenės 

reikmes, 

tenkins 

ugdymo(si) 

poreikius, 

sudarys lygias 

ugdymosi 

galimybes ir 

sąlygas, 

užtikrins 

neformalaus 

ugdymo 

programų 

įgyvendinimą. 

Teikiamos 

kokybiškos 

švietimo 

paslaugos, 

tenkinami 

ugdymosi 

poreikiai, 

sudarytos lygios 

ugdymosi 

galimybės ir 

sąlygos. 

100 % 

 

- Programos 

ataskaitos 

P-01-01-01-01- Pareigybių skaičius. Iš aplinkos 38,05 pareigybės 100 % - Finansiniai 



01 lėšų 

finansuojamos 

38,05 

pareigybės. 

 dokumentai 

Ataskaitos  

P-01-01-01-01-

02 

Ugdytinių skaičius. 210 208 99 % 

 

1 laisva vieta  į 

3-5 metų 

amžiaus grupę.  

 

 01-02 Uždavinio pavadinimas. Užtinkrinti 

ugdymo, mokymosi ir pasiekimų kokybę. 

     

P-01-01-01-02-

01 

Veiklos organizavimas pagal įstaigos 

programas (aplinka). 

Aplinkos lėšos 

planuojamos 

pagal sąmatos 

projektą. 

Įvykdyta pagal 

patvirtintą sąmatą. 

100 % 

 

- Finansiniai 

dokumentai 

 

P-01-01-01-02-

02 

Veiklos organizavimas pagal įstaigos 

programas (mokymo lėšos). 

Mokymo lėšos 

planuojamos 

pagal sąmatos 

projektą. 

Įvykdyta pagal 

patvirtintą sąmatą. 

100 % 

 

- Finansiniai 

dokumentai 

 

 02 Tikslas. Vykdyti priemones turinčias 

netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo 

procesui. 

Įstaigoje 

užtikrinta 

racionali ir 

pilnavertė 

mityba, 

sudaromos 

tinkamos 

higienos 

normų 

reikalavimus 

atitinkančios 

ugdymosi ir 

darbo sąlygos. 

2020m. rugsėjo 15 

d. gautas leidimas 

higienos pasas 

LHP-4256 ir 

2020m. rugsėjo 18 

d. gautas leidimas-

higienos pasas 

LHP-4335. 

100 % 

 

- Įstaigos 

dokumentai 

R-02-01-01-01-

01 

Pareigybių skaičius. Iš mokymo 

lėšų 

finansuojamos 

15,85 

15,85 pareigybės 100% 

 

- Finansiniai 

dokumentai 

Ataskaitos 



pareigybės. 

R-02-01-01-

01-02 

Ugdytinių skaičius. 210 208 99% 1 laisva vieta  į 

3-5 metų 

amžiaus grupę 

Įstaigos 

dokumentai 

 02-01 Uždavinio pavadinimas. Teikti 

papildomas paslaugas. 

Gautas 

papildomas 

mokestis (0,60 

Eur) už 

ugdymo 

sąlygų, 

edukacinių 

aplinkų 

gerinimą ir 

kitų įstaigos 

išlaidų 

dengimą, taip 

pat estetiškos, 

saugios ir 

sveikos 

aplinkos 

kūrimą bei 

maitinimą. 

2020m. išlaidų 

projekte 

planuota 60 

tūkst. Eur 

43,8 tūkst. Eur 53 % Marijampolės 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimu 

Nr.1-37, nuo 

kovo 1 d. vaikų, 

ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programas, 

tėvai moka 10 

eurų mokestį 

vaikų ugdymo 

sąlygoms ir 

edukacinėms 

aplinkoms 

gerinti.Dėl 

karantino 

mažiau negu 

planuota įmokų. 

Įstaigos 

dokumentai 

 03 Tikslas. Gerinti materialinę bazę ir 

užtikrinti saugią aplinką. 

     

 03-01 Uždavinio pavadinimas. Užtikrinti, 

kad įstaigoje patalpos atitiktų teisės aktais 

numatytas normas. 

Sutvarkytos 

edukacinės 

aplinkos 1-oje 

ikimokyklinio 

ugdymo 

grupėje  

Edukacinės 

aplinkos atitinka 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programų 

vykdymo 

100 % 

 

- Įstaigos 

dokumentai 



atnaujinti 

baldai, 

papildytos 

mokymo 

priemonės. 

sveikatos saugos 

reikalavimus 

P-03-01-01-01 Sanitarinių patalpų remontas (vamzdynas, 

santechnika). 

Atlikti 

santechnikos 

darbai naujai 

kuriamose 

trijose 

ikimokyklinio 

ugdymo 

grupėse. 

7500 Eur 100 % 

 

- Finansiniai 

dokumentai 

 

P-03-01-01-02 Baldų, mokymo priemonių ir mokinio 

vietos įrengimas bei atnaujinimas. 

33000 Eur 

(naujai 

kuriamose 

ikimokyklinio 

ugdymo 

grupėse). 

33000 Eur 100 % 

 

- Finansiniai 

dokumentai 

 

P-03-01-01-03 Patalynės, rankšluosčių ir buitinės 

technikos atnaujinimas. 

2000 Eur 2000 Eur 100 % 

 

- Finansiniai 

dokumentai 

 

Skalbimo mašina. 4000 Eur 4000 Eur 100%  Finansiniai 

dokumentai 

 

P-03-01-01-04 Lietaus vandens nuvedimo sistemos ir 

drenažo remontas. 

3000 Eur - - Atlikti drenažo 

šulinių valymo 

darbai, būtina 

pastato 

renovacija. 

 

Triukšmo įvertinimas naujai kuriamoje 

darželio grupėje. 

80Eur Atliktas aplinkos 

triukšmo tyrimas 

naujai steigiamose 

ikimokyklinėse 

100 %  Įstaigos 

dokumentai 



grupėse.(63,92Eur) 

Protokolas Nr.F-

AT-408/2020 

 

 

Lopšelio-darželio „Želmenėliai“  direktorė                                                                                                                              Rita Maksimavičienė                                                                                                    
                                                    



 


