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2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2020-03-09  Nr. BD-78  (1.8) 

 

VADOVO ŽODIS 

 

 Įgyvendinant 2019-2021 m. strateginio plano ir 2019 m. veiklos planuose numatytus tikslus 

ir uždavinius siekiama gerinti ugdymo kokybę, mokyklos-darželio aprūpinimą intelektualiais ir 

materialiais ištekliais, tenkinant darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, didinti ugdymosi 

prieinamumą įvairių poreikių turintiems vaikams, įgyvendinti prevencines programas, planuoti lėšas 

reikalingas švietimo paslaugoms finansuoti, suteikti reikalingas paslaugas. Tikslui pasiekti buvo 

numatyta ir įgyvendinti šie uždaviniai: 

1. Besimokančios organizacijos, vykdančios savo gerosios patirties sklaidą kūrimas bei 

personalo profesinių kompetencijų tobulinimas; 

2. Stiprinti kolektyvo bendruomeniškumą bei tobulinti mokyklos-darželio ryšius su socialiniais 

partneriais; 

3. Efektyvinti mokyklos veiklos kokybės vertinimą/įsivertnimą. 

Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti į įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, pasikeitus 

teisės aktams, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimą, sąveikos tarp savivaldos, 

tėvų, mokytojų stiprinimą ir bendruomeniškų santykių kūrimą. Žvelgdami į įstaigos perspektyvą jau 

dabar matome tobulintinas veiklos sritis, sustiprinti neformalųjį švietimą ikimokyklinio amžiaus 

vaikams, įsteigiant šokių, dailės, anglų kalbos, krepšinio, šachmatų būrelius. Šių užsiėmimų metu 

vaikai galės plėtoti savo socialines, edukacines kompetencijas per pasirinktas veiklas. 

Mokyklos-darželio vizija siejama su didesniu ugdytinių saugumu, individualumo pripažinimu, 

veiklų įvairiove ir atsakomybe už teikiamas ugdymo paslaugas. 

 

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

2019 m. rugsėjo 1 d. mokykloje-darželyje dirbo 56 darbuotojai: 

 administracijos darbuotojų - 4; 

 pedagoginių darbuotojų - 28; 

 nepedagoginių darbuotojų - 24. 

2019 m. sausio 1 d. pareigybių skaičius buvo – 51,01. 

2019 m. rugsėjo 1 d. pareigybių skaičius buvo – 50,62. 

Personalo pokyčiai: 

 įrengta centralizuota apsaugos sistema (atleisti 2 sargai); 

 priimti du darbuotojai: 1 ikimokyklinio ugdymo mokytoja, 1 ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos padėjėja. 

Bendras mokinių (vaikų) skaičius mokykloje-darželyje 2019-09-01 duomenimis: 
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Eil. 

Nr. 
Grupė/klasė 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius  

1. Ikimokyklinio ugdymo grupės: 

lopšelio grupė 

darželio grupės 

 

1 

5 

 

15 

102 

2. Priešmokyklinio ugdymo grupės  2 36 

3.  Pradinės klasės 3 66 

 Viso: 11 219 

 Mokykloje-darželyje dirba 30 pedagoginių darbuotojų. 22 pedagogai įgiję aukštąjį 

pedagoginį išsilavinimą, 8 įgiję aukštesnįjį išsilavinimą. 

 Įstaigoje dirba 3 pradinių klasių mokytojai, įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją, 5 vyresnieji mokytojai, 7 vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos, 1 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1 priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1 

vyresnioji  meninio ugdymo pedagogė, 1 socialinė pedagogė metodininkė, 2 vyresniosios pailgintos 

grupės auklėtojos, 4 ikimokyklinio ugdymo mokytojos nėra atestuotos. 

2019 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ veiklos plano tikslas – gerinti ugdymo(si) procesą, 

rezultatų kokybę, suteikiant mokymosi patrauklumo ir prieinamumo kiekvienam ugdytiniui, 

stiprinti materialinę bazę, artinant ją prie modernios, aukštus standartus atitinkančios įstaigos. 

Įstaigoje sukomplektuotos 2 pailgintos dienos grupės, kurias lankė 56 mokiniai (t.y. 85%). 

 Įgyvendintos 3 neformaliojo švietimo programos, kuriose dalyvavo: dailės būrelyje - 20 

mokinių (t.y. 30%). Choro būrelį lankė 14 mokinių (t.y. 21%), šokio būrelį - 12 mokinių (t.y. 18%). 

 Siekiant aukštesnių ugdytinių mokymosi pasiekimų ir stiprinant mokinių mokymosi mokytis 

kompetenciją buvo sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti tarptautiniuose renginiuose: 

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

jaunučių chotas „Želmenėliai“ dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse 

„Mes – Lietuvos vaikai“. Įstaigos šachmatų komanda dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynių 

šachmatų finalinėse varžybose. Už dalyvavimą tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto 

renginiuose įstaiga apdovanota padėkos raštais. 

 Mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ organizuotos 7 atviros veiklos, 69 edukacinės išvykos 

(iš jų 23 netradicinės pamokos organizuotos ne mokykloje), 3 kūrybinių darbų parodos, 10 

tradicinių ir netradicinių renginių. 

 2018-2019 m. m. mokykla-darželis ‚Želmenėliai“ veiklos kokybės įsivertinimui pasirinko 

sritį „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“. Pagal įstaigos kontekstą parengta veiklos kokybės 

įsivertinimo modelio sandara, atlikta tėvų ir pedagogų anketinė apklausa ir dokumentų analizė. 

Įsivertinimo rezultatai apibendrinti, pristatyti įstaigos bendruomenei, panaudoti įstaigos veiklos 

planavimui. 

 2018-2019 m. m. vyko 7 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose bendradarbiaujant 

mokytojoms, tėvams, pagalbos vaikui specialistams sprendžiamos ugdytinių mokymosi, elgesio 

problemos. 5 ugdytinių tėvams siūlyta vaiko ugdymosi galias ir sunkumus įsivertinti Marijampolės 

PPT. 2018-2019 m. m. 35 ugdytiniams teikta logopedo, socialinio pedagogo ir psichologo pagalba. 

 2019 metais mokykloje-darželyje buvo taikyta 50% mokesčio lengvata už maitinimą 23 

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 14 vaikų skirtas nemokamas maitinimas. 

 100% įgyvendintas „Sveikatai palankus“ maitinimas, kurio tikslas suformuoti teigiamą, 

vieningą požiūrį ugdytiniams valgyti sveikatai palankius maisto produktus. 

 Planuodama įstaigos strategiją inicijavau ir sudariau darbo grupę strateginiam planui bei 

mokyklos-darželio veiklos planui rengti. Koordinavau jų veiklą. Kartu su darbo grupe rengiant 

strateginį planą analizuoju stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis, atliekame mokyklos-darželio 

veiklos sričių analizę (SSGG). 

 2019 metais vyko kryptingas kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikaciją tobulino kiekvienas 

pedagogas vidutiniškai 6 dienas. Inicijavau ir sudariau sąlygas pedagogams dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, seminaruose, mokytis Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo 
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fakulteto Ikimokyklinio ugdymo ištęstinių studijų programoje. Skatinau pedagogus dalintis gerąja 

darbo patirtimi, vesti seminarus, dalyvauti miesto metodinio būrelio veikloje. 

Mokyklos-darželio veikla siejama su savivaldybės švietimo veiklos prioritetais: orientacija į 

skirtingus mokinių poreikius, dėmesys kiekvienam mokiniui, mokinių saugumas ir savijauta 

mokykloje bei ugdymo procesui organizuoti skirtų lėšų panaudojimo optimizavimas. 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ pradėtas vidaus struktūros 

pertvarkymas neorganizuojant priėmimo į pirmą klasę, didinamas ikimokyklinio ugdymo grupių 

skaičius, įkurta lopšelio grupė 2-3 metų amžiaus vaikams, patenkinti tėvų prašymai bei didinamas 

ikimokyklinio ugdymo prieinamumas. Įgyvendinant numatytus tikslus, 2019 metais sistemingai 

aiškinau mokyklos-darželio bendruomenei šalies ir savivaldybės švietimo politiką ir prioritetus. 

Pedagogus supažindinau su naujausiais teisės aktais, dokumentų pakeitimais. 

 2019 m. įgyvendintos mokytojų etatinio apmokėjimo nuostatos (įvykdyta laiku, 100%). 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu (2019-09-01 redakcija) pakoreguota mokyklos-darželio „Želmenėliai“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, kuri nustato darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir 

dydžius, materialinių pašalpų skyrimo ir priemokų tvarką, pareigybių lygius ir grupes, numato 

kasmetinį veiklos vertinimą. 

Inicijavau centralizuotos apsaugos įvedimą, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, sudaryta 

sutartis su saugos tarnyba, įsteigta budėtojo pareigybė. Įrengta signalizacija. Ekonomiškai naudinga, 

nes sutaupyti pinigai lieka savivaldybės biudžete. Įvykdyta laiku, 100%. 

2019 m. vasario 6 d. naujai parengtos Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, kurių tikslas 

sukurti perkančiosios organizacijos atliekamų viešųjų pirkimų organizavimo sistemą užtikrinančią 

atliekamų pirkimų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, konkurencijos, skaidrumo 

principų laikymąsi. 

Nuolat kuriu palankų bendruomenės nariams mikroklimatą mokykloje-darželyje. Nuoseklus 

ir sistemingas bendruomenės narių įtraukimas į palankaus mikroklimato kūrimą, gerina ugdymo 

proceso kokybę: 

 2019 m. birželio 10 d. organizuoti praktiniai mokymai kolektyvui „Galimybių 

laboratorija: asmeninio indėlio į kolektyvo mikroklimato gerinimą stiprinimas“; 

 2019 m. spalio 29 d. mokymai pedagogų bendruomenei „Motyvacija ir 

savimotyvacija būti ugdytojais“; 

 2019 m. lapkričio 21 d. Visuotinas bendruomenės ir tėvų susirinkimas „Vaikų 

emocijos augant, kaip jas suprasti ir padėti vaikui“; 

 2019 m. gegužės 30 d. atliktas darbuotojų mikroklimato tyrimas, kuris atskleidė 

psichologinę organizacijos kokybę, darbuotojų savijautą, emocijų, būsenų bendrumą organizacijoje. 

Sudariau sąlygas mokytojų kompetencijoms ugdyti. Įgytų gebėjimų ir kompetencijų 

taikymas sudarys sąlygas siekti aukštesnės ugdymo kokybės. Organizuotas 3 atviros veiklos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams ir tėvams. 

50 proc. mokytojų ir vaikų dalyvauja įvairiose akcijose, konkursuose ir kt. organizuojamose 

savivaldybės, respublikos renginiuose. 

Inicijavau ir sudariau palankias sąlygas vykdyti savanoriškas veiklas mokykloje-darželyje 

„Želmenėliai“ priimant savanorius, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais Marijampolės 

savivaldybėje. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės krašto samariečių bendrija. 

Parengti 2019-2020 m. m. savanorystės planai (bendros veiklos, projektai, akcijos, mugės). 

Didelį dėmesį skyriau saugios, estetiškos ir integralios ugdymosi aplinkos kūrimui, 

sistemingai įgyvendinau edukacinių aplinkų kūrimo ir tobulinimo programą (įrengtas naujas 

žaidimų aikštelės kompleksas, sutvarkytos edukacinės aplinkos naujai įkurtoje grupėje, nupirktos 

interaktyvios edukacinės grindys). 

Užtikrintas finansinės politikos bei kontrolės įgyvendinimas. Rengti ir pateikti steigėjui 

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

politikos dokumentai, tarifikacija. 
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 Siekiu, kad visi įstaigos darbuotojai dokumentus parengtų, užregistruotų ir išsiųstų per 

dokumentų valdymo sistemą KONTORA. 100% dokumentų rengiami, registruojami, siunčiami 

dokumentų valdymo sistemoje. 

 Rūpinuosi mokyklos-darželio intelektiniais, materialiniais ištekliais, tobulinau teorines 

žinias bei praktinius vadybinius gebėjimus. Apie mokyklos-darželio veiklą, įstaigos strategiją, 

programų, projektų sudarymą ir vykdymą, teikiamas paslaugas, apie organizuotą ir papildomą vaikų 

veiklą informuodavau tėvus, grupių/klasių susirinkimuose, mokyklos-darželio tarybos posėdžiuose 

bei interneto svetainėje www.zelmeneliaimd.lt 

Įstaigos finansavimas 2019 m.: 

 Skirtos lėšos Eurais Finansavimas % 

Asignavimų planas Gauti asignavimai 
Aplinkos lėšos 367,8 367,8 100 % 
Mokymo lėšos 266,8 266,8 100 % 
Specialiųjų programų lėšos 82,7 82,7 100 % 

Paramos ir kitos lėšos: 

2 proc. 1020,64 Eur 

Sveikatos rėmimo projekto 

lėšos 

900 Eur 100% 

Prevencinių renginių 

organizavimui skirtos lėšos 

400 Eur 100% 

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas: 

 2019 m. pradžioje 2019 m. sausio 1 d. – 62,9 Eur;  

 2019 m. pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d. – 71,4 Eur. (60,50 Eur - Algos saugos tarnyba; 

10,89 Eur – UAB“Vipita“ paslauga). 

Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2019 metus:  

2019 metais Marijampolės savivaldybės administracija skyrė lėšas: 

 Baldai (naujai kuriamoje ikimokyklinio ugdymo grupėje) – 9202 Eur.; 

 Patalynė (naujai kuriamoje ikimokyklinio ugdymo grupėje) – 825 Eur.; 

 Žaidimų aikštelės kompleksas – 5000 Eur.; 

 Smėlio dėžės su uždengimais – 1341 Eur.; 

 Virimo katilas (maisto gamybai) – 1573 Eur.; 

 Nupirkti stelažai maisto sandėlio patalpose – 421 Eur.; 

 Nerūdijančio plieno virtuvės stalas – 444 Eur.; 

 Interaktyvios edukacinės grindys – 3400 Eur; 

 Oro kondicionieriai visose darželio grupėse ir salėje (12 vnt.) – 7787 Eur; 

 Pakeista mokyklos-darželio tvora – 6000 Eur. 

Iš mokinio krepšelio lėšų nupirkta: vadovėlių – 0,00 Eur.; mokymo priemonių – 8422,37 

Eur. 

Iš specialiųjų programų lėšų nupirkta: 1 žaidimų aikštelės kompleksas – 3213 Eur. 

Iš įstaigos gautų paramos lėšų, pajamų mokesčio 2% planuojame įrengti saugią, 

šiuolaikišką, krepšinio aikštelę su gumine danga bei įranga. 

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: 

 programa „Zipio draugai“, 5 priešmokyklinėje grupėje – 38 Eur (įstaigos kvalifikacijos 

lėšos); 

 2-4 klasėse „Antras žingsnis“ – vykdoma antrus metus (mokytojai dalyvavo 3 dienų 

nemokamuose mokymuose (mokykla buvo atrinkta ir dalyvavo projekte)).  

 1 ikimokyklinėje grupėje socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa “Kimochis”; 

 7 ikimokyklinėje grupėje socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa “Kimochis” 
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(lėlės nupirktos iš prevencinio projekto lėšų). 

 Nuolat vykdoma integruojant: 

 „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. Pradinių klasių moksleivių įgūdžiams lavinti. 

 2. Kitos priemonės: 

 Klasėse/grupėse nuolat vedami saugaus elgesio instruktažai (mokslo metų mokiniai 

pasirašytinai supažindinami su mokinių elgesio taisyklėmis); 

 Klasėse/grupėse socialinių, emocinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai;  

 Individualūs pokalbiai – mokytojos arba/ir socialine pedagoge/psichologe; 

 Mokyklos vadovai atlieka  ugdymo proceso stebėseną; 

 Tėvų  informavimas apie vaiko elgesį; 

 Organizuota akcija Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių 2019“; 

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

 Organizuota saugesnio interneto dienai skirtos veiklos „Kurkime geresnį internetą kartu“ 

(soc. pedagogė) – 2-4 klasių mokiniams; 

 Socialinė pedagogė ir psichologė visus 2019 metus vykdė socialinių emocinių įgūdžių 

projektą „Pažink save. Pažink kitus“; 

 Įgyvendinant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektą 

„Žinok, judėk ir auk“ - vykdant refleksoterepinius pratimus lavintas vaikų gebėjimas atsipalaiduoti, 

nusiraminti (priemonėms įgyti iš projekto panaudota – 107,92 Eur); 

 Įgyvendintas Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų 

projektas „Šypsausi ir augu“ – 400 Eur. 

 

KITA INFORMACIJA 

 

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ 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  

 


