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Marijampolės savivaldybės tarybai  

 

2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2019-02-28  Nr. 3-57 (1.13) 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

 Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“ - bendrojo ugdymo mokykla. 
Mokyklos-darželio tipas - pradinė mokykla, kitas ( ne pagrindinis) tipas - ikimokyklinio ugdymo 

mokykla. Mokyklos-darželio pagrindinė paskirtis - pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis, kita 

(ne pagrindinė) paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupės lopšelis-darželis. 

Įstaigos veiklos sritis - švietimas. 

Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo 

programa ir pradinio ugdymo programa. Kitos veiklos rūšys: neformalus švietimas ir pailgintos 

dienos grupės veikla. 

 Įstaigos vadovas. Direktorė Rita Maksimavičienė, pedagoginis darbo stažas - 32 metai, 

vadybinis darbo stažas - 24 metai, iš jų 9 metus dirba šioje įstaigoje (direktore). 

 Kontaktinė informacija. Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“, adresas J. 

Žemaitės g. 25. LT-68263, Marijampolė, tel. (8 343) 52575, mob. tel. 8 683 53631. El. paštas 

zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt, internetinė svetainė www.zelmeneliaimd.lt 

Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ (toliau-įstaiga) 2018-2020 strateginio plano ir 

2018 m. Veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų 

kokybės užtikrinimą ir materialinės bazės gerinimą. Pasirinkta 2018 metų prioritetinė kryptis – 

sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam 

kiekvieno vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje. Metinis veiklos tikslas – užtikrinti 

kiekvieno ugdytinio pažangą ir gerinti pasiekimus, integruojant ugdymo turinį, tobulinant pagalbos 

mokiniui (vaikui) sistemą bei gilinant mokytojų kompetenciją. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir 

įgyvendinti šie uždaviniai: 

1. Vykdyti ugdymo turinio integraciją, tobulinti pamokos kokybę, siekiant aukštesnių 

ugdytinių mokymosi pasiekimų; 

2. Tobulinti pedagoginės, socialinės ir psichologinės pagalbos sistemą; 

3. Stiprinti mokinių mokymosi mokytis kompetenciją ir asmenines savybes; 

4. Stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę; 

5. Įgyvendinti prevencines programas, plėtoti socialinį ir emocinį ugdymą įstaigoje. 

Vadybiniai siekiai 2018 m. buvo orientuoti į nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą, materialinės bazės gerinimą bei darbuotojų pasitikėjimo savo darbu 

stiprinimą. 
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II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

2018 m. rugsėjo 1 d. mokykloje-darželyje dirbo 58 darbuotojai: 

 administracijos darbuotojų - 4; 

 pedagoginių darbuotojų - 30; 

 nepedagoginių darbuotojų - 24. 

2018 m. sausio 1 d. pareigybių skaičius buvo - 46,35. 

2018 m. rugsėjo 1 d. pareigybių skaičius buvo – 50,68. 

Per 2018 metus personalo pokyčių nebuvo. 

Bendras mokinių (vaikų) skaičius mokykloje-darželyje 2018-09-01 duomenimis: 

Eil. 

Nr. 
Grupė/klasė 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius  

1. Ikimokyklinio ugdymo grupės  5 105 

2. Priešmokyklinio ugdymo grupės  2 34 

3.  Pradinės klasės 4 93 

 Viso: 11 232 

  

2018 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

Buvo sukomplektuotos 3 pailgintos dienos grupės, kurias lankė 83 mokiniai (t.y. 89%). 

 Įgyvendintos 3 neformaliojo švietimo programos, kuriose dalyvavo: dailės būrelyje - 38 

mokiniai (t.y. 40%). Choro būrelį lankė 22 mokiniai (t.y. 24%), šokio būrelį - 20 mokinių (t.y. 

22%). 

 Siekiant aukštesnių ugdytinių mokymosi pasiekimų ir stiprinant mokinių mokymosi mokytis 

kompetenciją buvo sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, t.y. 

tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, tarptautinėje matematikos „Kings“ olimpiadoje 

bei tarptautiniame chorinės muzikos konkurse „Gdanske“; respublikiniame chorinės muzikos 

festivalyje „Vilniaus mozaika“ bei Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų finalinėse varžybose; bei 

savivaldybės organizuojamuose renginiuose. Už dalyvavimą tarptautiniuose, respublikiniuose ir 

miesto renginiuose įstaiga apdovanota padėkos raštais. 

 2018 m. kovo 5 d. mokykla-darželis „Želmenėliai“ organizavo mažųjų skaitovų festivalį, 

kuriame dalyvavo net 13 Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų. Mokykloje-darželyje 

„Želmenėliai“ organizuotos 7 atviros veiklos, 36 edukacinės išvykos, 5 kūrybinių darbų parodos, 10 

tradicinių ir netradicinių renginių. 

 2017-2018 m.m. mokykla-darželis ‚Želmenėliai“ veiklos kokybės įsivertinimo sritį 

pasirinko „Rezultatai“. Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą šioje srityje atlikta tėvų ir pedagogų 

anketinė apklausa ir dokumentų analizė. Parengta veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara 

2017-2018 m.m. srityje „Rezultatai“ pagal įstaigos kontekstą. Įsivertinimo rezultatai panaudoti 

įstaigos veiklos planavimui. 

 2017-2018 m.m vyko 5 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo siūloma 4 

ugdytiniams įvertinti ugdymo galias ir sunkumus bei nustatyti ugdymosi sunkumų priežastis ir 

specialiuosius ugdymosi poreikius Marijampolės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 2018 m. 

37 ugdytiniams teikta logopedo, socialinio pedagogo ir psichologo pagalba (2017 m. - 35 

ugdytiniams). 

 2018 metais mokykloje-darželyje buvo taikyta 50% mokesčio lengvata už maitinimą 26 

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 12 vaikų skirtas nemokamas maitinimas. 

 2018 metais vyko kryptingas kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikaciją tobulino kiekvienas 

pedagogas vidutiniškai 7 dienas. Inicijavau ir sudariau sąlygas pedagogams dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, seminaruose, mokytis Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo 

fakulteto Ikimokyklinio ugdymo ištęstinių studijų programoje. Skatinau pedagogus dalintis gerąja 

darbo patirtimi, vesti seminarus, dalyvauti miesto metodinio būrelio veikloje. 
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 2018 m. įgyvendintos mokytojų etatinio apmokėjimo nuostatos. Visi mokytojai (100%) 

supažindinti su etatinio mokytojo darbo apmokėjimo modeliu, įvykdytos mokytojų informavimo ir 

konsultavimo procedūros. Parengti pedagogų pareigybių aprašymai, papildytos ir/ar pakeistos 

darbuotojų darbo sutartys: 30% - papildytos; 70% - pakeistos. 

 Parengiau mokyklos-darželio „Želmenėliai“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, kuri 

nustato darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialinių pašalpų skyrimo ir priemokų 

tvarką, pareigybių lygius ir grupes, numato kasmetinį veiklos vertinimą. 

 Inicijavau parengti visose darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse individualių vaikų 

gebėjimų ugdymo programas. Lankstus programos taikymas leidžia tenkinti individualius vaikų 

poreikius, lanksčiai integruoti tėvų ir kitų specialistų patirtį į ugdymo(si) procesą. Parengtos 7 

individualių vaikų gebėjimų ugdymo programos. 
Vykdžiau švietėjišką veiklą darželio grupėse bei pradinėse klasėse. 2018 m. lapkričio mėn. 

buvo atliktas tyrimas „Vaikų savijauta ir emocijų raiška mokykloje-darželyje“, siekiant įvertinti bei 
užtikrinti tinkamą socialinį emocinį klimatą vaikų ugdymui(si).  
 Inicijavau parengti mokyklos-darželio „Želmenėliai“ pastato atnaujinimo investicijų 

projektą. Investavus į energijos vartojimo efektyvumo priemones būtų pasiekta C pastato energinio 

naudingumo klasė, sumažintos pastato energijos sąnaudos, užtikrintos saugios ir higienos normas 

atitinkančios ugdymo sąlygos, pagerintas pastato estetinis vaizdas. 

 Inicijavau įkurti ankstyvojo meninio ugdymo mokyklėlę „Žiniukai“, siekiant neformaliojo 

vaikų švietimo programų pasiūlos įvairovės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

įkurtas meninio ugdymo būrelis. 

 Užtikrintas finansinės politikos bei kontrolės įgyvendinimas. Rengti ir pateikti steigėjui 

finansinės veikos ataskaitų rinkiniai, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, finansinės 

politikos dokumentai, tarifikacija. 2018 m. analizuota įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklė, 

užtikrintas jų optimalus valdymas ir naudojimas. Leisti įsakymai ir kontroliuotas jų vykdymas. 

 Materialiniai ir finansiniai ištekliai per metus naudoti taupiai ir tikslingai, sprendimai derinti 

su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 

 Siekiu, kad visi įstaigos darbuotojai dokumentus parengtų, užregistruotų ir išsiųstų per 

dokumentų valdymo sistemą KONTORA. 99% dokumentų rengiami, registruojami, siunčiami 

dokumentų valdymo sistemoje. 

 Rūpinuosi, kad mokykloje-darželyje būtų organizuotas vaikų maitinimas pagal „Sveikatai 

palankus“ rekomendacijas, pradedant įgyvendinti sveikatai palankius patiekalus. Ugdytiniai 

maitinami sveikai, kokybiškai. Sudarau sąlygas kelti kvalifikaciją vaikų slaugytojai, sandėlininkei, 

virėjoms vaikų maitinimo organizavimo klausimais. 

2018 m. tobulinau savo teorines žinias bei praktinius-vadybinius gebėjimus, siekiau, kad 

mokykloje-darželyje būtų užtikrinamas kokybiškas ugdymas, kuriama svetinga aplinka, sėkmingas 

įstaigos įvaizdis, sutelkta bendruomenė. Mokykloje-darželyje skatinamas bendruomenės tradicijų 

puoselėjimas, edukacinių, pažintinių projektų ir programų įgyvendinimas, aktyvus 

bendradarbiavimas su vaikų tėvais ir socialiniais partneriais. 

 Gera mokyklos-darželio vizija siejama su didesniu ugdytinių saugumu, individualumo 

pripažinimu, veiklų įvairove ir atsakomybe už teikiamas ugdymo paslaugas. 

Įstaigos finansavimas 2018 m.: 

 Skirtos lėšos Eurais Finansavimas % 

Asignavimų planas Gauti asignavimai 
Aplinkos lėšos 414,8 414,8 100 % 
Mokinio krepšelio lėšos 247,1 247,1 100 % 
Specialiųjų programų lėšos 65,0 65,0 100 % 

2018 m. įstaigos gautos paramos lėšos (pajamų mokesčio 2%  ir t.t.) – 1288,59 Eur. 

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas: 

 2018 m. pradžioje 2018 m. sausio 1 d. – 13835,62 Eur;  

 2018 m. pabaigoje 2018 m. gruodžio 31 d. – 62,9 Eur. (šildymas, ryšiai, sodra). 

Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2018 metus:  
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2018 metais Marijampolės savivaldybės administracija skyrė lėšas: 

 suremontuotas mokyklos-darželio stogas – 55796 Eur.; 

 pakeistos salės grindys – 4450 Eur.; 

 kapitalinis skalbyklos remontas – 9992 Eur.; 

 elektrinė viryklė – 1787 Eur.; 

 lyginimo volas – 2662 Eur.; 

 džiovinimo mašina – 3872 Eur.; 

 drabužinės darželio grupėse (1, 2, 3, 4 grupėse) – 4283 Eur.; 

 žaidimų aikštelė ir įrenginiai – 5203 Eur. 

Iš mokinio krepšelio lėšų nupirkta: vadovėlių – 1074,73 Eur.; mokymo priemonių – 3034,73 

Eur. 

Iš specialiųjų programų lėšų nupirkta: baldai į socialinės pedagogės kabinetą – 1129 Eur. 

Iš įstaigos gautų paramos lėšų, pajamų mokesčio 2% nupirkome konvekcinę krosnelę maisto 

gamybai – 3249 Eur. (iš paramos 2% - 1243 Eur., valstybės biudžeto – 2000 Eur.).  

Įstaigoje naudojamos aktyvios patyčių ir smurto prevencijos priemonės (skirta/gauta 

lėšų, įsigytos programos, priemonės, vykdyti mokymai ir kt.). 

1. Mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ įgyvendinamos Švietimo ir mokslo ministerijos 

rekomenduojamos programos: 

 Prevencinė programa „Zipio draugai“  priešmokyklinėje grupėje (30 Eur., įstaigos 

kvalifikacijos lėšos); 

 Prevencinė programa pradinių klasių mokinių socialiniams įgūdžiams ugdyti „Obuolio 

draugai“. 

 Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 1-4 klasėse „Antras žingsnis“, mokytojai dalyvavo 3 dienų 

mokymuose, (mokykla buvo atrinkta ir dalyvavo projekte,  mokymai nemokami); 

 Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinėje grupėje socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa “Kimochis”. 

Nuolat vykdomos, integruojant  į ugdymo procesą, šios programos: 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

patvirtinta LR ŠMM 2006 m. kovo 17 d. Įsakymu Nr. ISAK-494; 

 „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (ikimokyklinis ugdymas, pradinės klasės); 

 Socialinių įgūdžių vadovas, skirtas pradinių klasių moksleivių įgūdžiams lavinti. 

2. Kitos priemonės: 

 Klasėse/grupėse nuolat vedami saugaus elgesio instruktažai; 

 Klasėse/grupėse vedami socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai; 

 Individualūs pokalbiai su pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja arba/ir socialine 

pedagoge; 

 Mokyklos vadovai atlieka  ugdymo proceso stebėseną; 

 Tėvų informavimas apie vaiko elgesį; 

 Organizuota akcija „Savaitė be patyčių 2018“; 

 Organizuota/dalyvauta pilietinėje akcijoje Tolerancijos dienai paminėti „RAKTAS“; 

 Įgyvendinome visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektą 

„Žinok, judėk ir auk“ - ugdyti vaikų socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimai; vykdant 

reflekspoterapinius pratimus lavintas vaikų gebėjimas atsipalaiduoti, nusiraminti (priemonėms 

įsigyti iš projekto panaudota 160,85 Eur.); 

3. Atlikti tyrimai: 

 Tėvų nuomonės apie ugdymo kokybę ir socialinį emocinį klimatą mokykloje-darželyje 

„Želmenėliai“ tyrimas (anketinė apklausa, 2018 m. sausio 22-26 d.), tyrimo tikslas - atlikti tėvų lūkesčių 

analizę mokykloje-darželyje „Želmenėliai“, siekiant numatyti perspektyvas ugdymo kokybės ir 

socialinio emocinio klimato tobulinimui įstaogoje. 

4. Mokymai: 

 „Emocinio kognityvinio konsultavimo metodo taikymas“ – socialinė pedagogė; 
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 „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir mokyklos darbuotojų veiksmai, kilus įtarimui 

dėl galimo smurto artimoje aplinkoje“ – socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

 „Vaikas Jau yra žmogus“ (15 Eur) - socialinė pedagogė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja. 

 

III SKYRIUS 

PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA, IR SIŪLOMI PROBLEMŲ 

SPRENDIMO BŪDAI 

 

Mokyklos-darželio bendruomenė džiaugiasi likviduota stogo avarija – 2018-06-23 d. buvo 

atliktas stogo remontas su šiltinimu. 

Mokyklos-darželio problemos:  

1. Dėl žemos pastato energinio naudingumo klasės pastato priežiūros ir eksploatavimo 

sąnaudos yra didelės, todėl inicijavau Investicijų projektų parengimą. 

2. Reikalinga pastato renovacija: 

 Lauko sienų šiltinimas; 

 Pamatų šiltinimas; 

 Šilumos punkto atnaujinimas; 

 Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimas; 

 Vėdinimo sistemos rekonstravimas; 

 Lietaus vandens nuvedimo sistemos ir drenažo remontas. 

3. Investavus į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, būtų pasiekta C pastato 

energinio naudingumo klasė, užtikrintas saugios ir higienos normas atitinkančios ugdymo sąlygos. 

Pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui du raštai 2017-12-07 Nr. 3-307 ir 

2018-08-02 Nr. 3-196 (1.9.) „Dėl mokyklos-darželio „Želmenėliai“ įtraukimo į finansuojamas 

valstybės investicijų ir kitas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansuojamas programas“. 

 

 

Mokyklos-darželio direktorė      Rita Maksimavičienė  

 


