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VADOVO ŽODIS 

 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.1-147 „Dėl 

Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

keitimo ir nuostatų patvirtinimo, pakeistas Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ 

pavadinimas ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įstaiga vadinasi Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

„Želmenėliai“. 

Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitas AB SEB banke ir antspaudą su Lietuvos 

valstybės herbu ir savo pavadinimu. Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ buveinės -  J. Žemaitės 

g. 25, LT-68263 ir Vasario 16-osios g. 3, LT-68299, Marijampolė. 

Įstaigos direktorė Rita Maksimavičienė, tel. +370 685 41049, el. p. 

zelmeneliai@zelmeneliaild.lt. 

2020-09-01 sukomplektuota 12 lopšelio-darželio grupių, jas lanko 208 vaikai.  

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-347 reorganizuoti 

Marijampolės vaikų darželį „Linelis“ prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ ir reorganizavimą baigti 2021 m. sausio 4 d.  

2021 m. sausio 5 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ suformuotos: 

Eil. Nr. Grupės Grupių skaičius Vaikų skaičius 

1. Ankstyvojo ugdymo grupė (1-2 m.) 1 10 

2. Lopšelio grupės (2-3 m.) 3 45 

3. Ikimokyklinio ugdymo grupės (3-5 m.) 9 168 

4. Priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.) 3 54 

 Viso:  16 277 

Kuriant lopšelio-darželio bendruomenę svarbu numatyti viziją. Tai saugi, moderni ir nuolat 

besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio 

ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko poreikius. 

Misija – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos valstybės ir savivaldybės deleguotos funkcijos ir 

švietimo prioritetai. Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, 

atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. Puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir poreikius, 

ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti tam palankias sąlygas. 

Kuriame aktyvią, atsakingą bendruomenę, organizuojame renginius, susirinkimus, įvedėme 

elektroninį dienyną greitam, informatyviam dialogui. Lopšelio-darželio grupių bendruomenė sukūrė 

Facebook grupes, kuriose dalinasi informacija apie ugdytinių poreikius, ugdymo ypatumus ir kt. 

2020 m. rugsėjo 1 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ dirbo 58 darbuotojai: 

 administracijos darbuotojai – 4; 

 pedagoginių darbuotojų – 30; 
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 nepedagoginių darbuotojų – 24. 

2020 m. sausio 1 d. pareigybių skaičius buvo – 50,87. 

2020 m. rugsėjo 1 d. pareigybių skaičius buvo – 53,90. 

Reorganizavus vaikų darželį „Linelis“ prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-

darželio „Želmenėliai“ Marijampolės savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 1-375 „Dėl 

maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose“ 2021 m. sausio 5 d. Marijampolės 

vaikų lopšelyje-darželyje – 70,8 pareigybių. 

Personalo pokyčiai: priimta atrankos būdu 5 ikimokyklinio ugdymo mokytojos bei 4 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos.  

Darbuotojų kvalifikacija: 

Eil. Nr. Kvalifikacija Skaičius 

1. Mokytojas metodininkas 2 

2. Mokytojai  13 

3. Vyresnieji mokytojai 15 

4. Psichologas  1 

5. Vyresnysis logopedas 2 

6. Socialinis pedagogas-metodininkas 1 

 Iš viso pedagogų: 34 

 

 VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 Pasirinkta 2020 metų veiklos prioritetinė kryptis: mokymosi pagalbos teikimas įvairių 

poreikių ugdytiniams, vertinant kiekvieno vaiko pažangą. 

 Metinis veiklos tikslas – bendrauti ir bendradarbiauti su šeima ir socialiniais partneriais, 

teikti kokybiškas ugdymo paslaugas. Tikslui pasiekti buvo nustatyti ir įgyvendinti šie uždaviniai: 

užtikrinti kokybišką ugdymą, plėtojant inovatyvių metodų taikymą ugdomajame procese, skatinti 

savarankiškumą ir atsakomybę, formuojant įstaigos ir kiekvieno ugdytinio poreikius atitinkantį 

ugdymo turinį, siekiant atskleisti vaiko kūrybines galias. 

 Įgyvendinome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Vykdėme prevencinį 

projektą „Šypsausi ir augu“. Ugdymo procesas grindžiamas bendruomeniškumo principu, tęstinumo 

ir partnerystės su šeima principais. Tėvai aktyviai dalyvauja įstaigos veikloje, atvirų durų dienose 

bei savanoriškose veiklose. Toliau tęsiamos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais. 

Įgyvendiname Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Tęsk“, kuriame išbandomas ir 

tobulinamas stažuotės modelis 2020-2021 mokslo metams. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

Vytauto Didžiojo universitetu dėl pradedančio pedagogo stažuotės. Projekte dalyvauja 4 pedagogai. 

Stažuotės tikslas – plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į 

švietimo įstaigos bendruomenę gaunant tikslingą pagalbą. Glaudžiai bendradarbiaujame su 

Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetu dėl studentų praktinio mokymo. 

Sudarome sąlygas ikimokyklinio ugdymo studentams atlikti pedagoginę pažintinę praktiką 

(ugdomoji ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktika). 

2019-2020 mokslo metais įstaiga įgyvendino ir pradinio ugdymo programą, taip pat įstaigoje 

buvo sukomplektuotos 2 pailgintos dienos grupės, kurias lankė 54 mokiniai (t.y. 81%), 

įgyvendintos 3 neformaliojo švietimo programos, kuriose dalyvavo: dailės būrelyje – 30 mokinių 

(t.y. 30,3%), choro būrelį lankė 13 (t.y. 30%), šokio būrelį – 12 mokinių (t.y. 18%). 

Siekiant aukštesnių ugdytinių mokymosi pasiekimų ir stiprinant mokinių mokymosi 

kompetenciją buvo sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti tarptautiniuose renginiuose: 

tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2020“. Jaunučių choras „Želmenėliai“ dalyvavo 

respublikiniame festivalyje „Sidabrinis muzikos lietus“.  Įstaigos šachmatų komanda Lietuvos 

mokyklų žaidynių tarpmokyklinėse bendrojo ugdymo mokinių šachmatų varžybose užėmė II-ąją 

vietą. 2-4 klasių mokiniai dalyvavo Marijampolės savivaldybės gamtos olimpiadoje „Stebuklingas 

Lietuvos gyvūnijos pasaulis“, respublikiniame festivalyje „Advento ramybė“. Marijampolės 
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savivaldybės pradinių klasių konkurse „Tūkstantmečio ketvirtokas“. Dėl pandemijos paskelbto 

karantino metu dalyvauta virtualioje ekskursijoje „Mokesčių sistema“.  

Mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ organizuotos 4 atviros veiklos, 23 edukacinės išvykos 

(iš jų 9 netradicinės pamokos organizuotos ne mokykloje), 3 kūrybinių darbų parodos, 10 tradicinių 

ir netradicinių renginių. 2019-2020 m. m. vyko  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose 

bendradarbiaujant mokytojoms, tėvams, pagalbos vaikui specialistams sprendžiamos ugdytinių 

mokymosi, elgesio problemos. 7 ugdytinių ugdymosi galios ir sunkumai tėvams sutikus įvertinti 

Marijampolės PPT. 2019-2020 m. m. 35 ugdytiniams teikta logopedo, socialinio pedagogo ir 

psichologo pagalba. 

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. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta mokyklos-darželio vidaus struktūra į vaikų 

lopšelį-darželį. Įkurtos 4 ikimokyklinio ugdymo grupės. Tėvų prašymai patenkinti 100%.  

Grupės 100% aprūpintos baldais, patalyne, žaislais bei kitomis ugdymo priemonėmis. 

Grupių aplinkos estetiškos, atitinkančios vaikų amžių ir poreikius. Įvykdyta 100%. 

 Iki 2020 m. gegužės 29 d. atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa bei vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo nuostatos. 9 ir 10 ikimokyklinio ugdymo grupėse atliktas vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo stebėjimas, parengta pasiekimų diagrama, kur pasiekimai žymimi grafiškai. 

 Siekdami užtikrinti švietimo pagalbos kompleksiškumą specialiųjų ugdymosi poreikių 

ugdytiniams 2020 m. I ketv. įsteigėme specialiojo pedagogo pareigybę (0,25 etatinio vieneto 

krūviu) bei mokytojo padėjėjo pareigybę (0,5 etatinio vieneto krūviu) darbui su specialiųjų poreikių 

ugdytiniais. Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ sudarytos palankios sąlygos vykdyti savanoriškas 

veiklas, priimant savanorius bei bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Sudaryta 

bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės krašto samariečių bendrija, parengti savanorystės planai 

(bendros veiklos, projektai, akcijos, mugės).  

 Planuodama įstaigos strategiją inicijavau ir sudariau darbo grupę strateginiam planui bei 

lopšelio-darželio veiklos planui rengti. Koordinavau jų veiklą, kartu su darbo grupe analizuoju 

stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis, rengiame strateginio plano už 2020 m. veiklos ataskaitą. 

 Parengiau ir patvirtinau lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, kurios reglamentuoja 

lopšelio-darželio bendruomenės veiklą (2020 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-82). 

 2020 m. gruodžio 2 d. naujai parengtos Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, kuris nustato vykdomų paslaugų ir 

darbų mažos vertės pirkimų būdą, jų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo 

tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras. 

 2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-83 inicijavau parengti vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, kuri nustato darbuotojų darbo apmokėjimo 

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

numato kasmetinį darbuotojų veiklos vertinimą. 

 Nuolat kuriu palankų bendruomenės nariams mikroklimatą vaikų lopšelyje-darželyje 

„Želmenėliai“. Nuoseklus ir sistemingas bendruomenės narių įtraukimas į palankaus mikroklimato 

kūrimą, gerina ugdymo proceso kokybę.  

 2020 m. sausio-birželio mėn. psichologas kartu su socialiniu pedagogu vykdė projektą 

„Pažink save. Pažink kitus.“ 2-4 klasėse. 

 Spalio-gruodžio mėn. buvo organizuojamos video mokymų peržiūros ir aptarimas, 

diskusijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Socialaus elgesio ugdymas 

darželyje“.  

 Kovo-gegužės mėn. teiktos rekomendacijos nuotoliniu būdu ugdytinių tėvams: 

„Pasirūpinkime savo šeimos emociniu gyvenimu“, „Vaiką motyvuoja pagyrimai“ ir kt. 
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 2020 m. birželio-gruodžio mėn. vyko tėvų švietimas: skaityti pranešimai ikimokyklinio 

ugdymo grupių tėvų susirinkimuose: „3-6 metų amžiaus vaikų psichologinė raida“, 1-3 metų 

amžiaus vaikų adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

 2020 m. vasario 12 d. organizavome skaitovų festivalį „Eilėraščių kraitelė 2020“, kuriame 

dalyvavo visos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 

 Įstaigos ugdytiniai dalyvavo respublikinėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų parodose:  

 „Auskim juostą tautiškumo“ (org. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“); 

 „Puošia, šildo, pasakoja“ (org. Klaipėdos lopšelis darželis Rūta); 

 „Vėl plazda trispalvės“ (org. Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“); 

 „Graži tu mūsų brangi Tėvyne“ (org. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis 

darželis); 

 „Sudėliok rudenį“ (org. Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“) ir kt. 

 Marijampolės savivaldybėje: 

 „Mano gimtieji namai Lietuva“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis darželis 

„Pasaka“); 

 „Ruduo su Anzelmo Matučio poezija“ (org. Marijampolės savivaldybės Anzelmo 

Matučio gimnazija); 

 „Balti užuolaidų raštai“ (org. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“) ir kt. 

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

Kontora. 100% rengiami, registruojami ir siunčiami DVS Kontora sistemoje. 

 Rūpinuosi lopšelio-darželio intelektiniais, materialiniais ištekliais, tobulinau teorines žinias 

bei praktinius vadybinius gebėjimus. Apie vaikų lopšelio-darželio veiklą, įstaigos strategiją, 

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

veiklą informuodavau tėvus grupių susirinkimuose (kontaktiniu ir nuotoliniu būdu), lopšelio-

darželio tarybos posėdžiuose bei interneto svetainėje www.zelmeneliaild.lt 

Įstaigos finansavimas 2020 m.: 
 Skirtos lėšos Eurais Finansavimas % 

Asignavimų planas Gauti asignavimai 
Aplinkos lėšos 434,2 434,2 100 % 
Mokymo lėšos 319,3 319,3 100 % 
Specialiųjų programų lėšos 67,8 66,8   98,5 % 

Paramos ir kitos lėšos: 

2 proc. 715,36 Eur 

Prevencinių renginių 

organizavimui skirtos lėšos 

300 Eur 100% 

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas: 

 2020 m. pradžioje 2020 m. sausio 1 d. – 71,4 Eur;  

 2020 m. pabaigoje 2020 m. gruodžio 31 d. – 32,33 Eur. (5,66 Eur – Žemaitijos pienas; 

21,19 Eur – energijos skirstymo operatorius; 5,48 Eur – UAB Ignitis). 

Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2020 metus:  

2020 metais Marijampolės savivaldybės administracija skyrė lėšas: 

 Baldai (naujai kuriamose ikimokyklinio ugdymo grupėse) – 19915 Eur.; 

 Žaidimų aikštelės kompleksas (2 vnt) – 8548 Eur. 

Iš aplinkos lėšų nupirkta: 

 Skalbimo mašina – 5445 Eur.; 

 Grupės remonto darbai (3-jose grupėse) – 13272 Eur; 

 Grupės remonto darbai (ankstyvojo amžiaus grupėje) – 12050 Eur; 

 Saulės elektrinės Projekto paraiškos parengimas – 1452 Eur. 

Iš specialiųjų programų lėšų nupirkta:  

 Krepšinio aikštelės danga su krepšinio stovais – 4598 Eur.; 

http://www.zelmeneliaild.lt/
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 Kondicionierius (ankstyvojo amžiaus grupėje) – 480 Eur. 

 Iš mokymo lėšų nupirkta: mokymo priemonių – 6206,9 Eur. 

Iš įstaigos gautų paramos lėšų, pajamų mokesčio 2% planuojame gautus pinigus panaudoti: 

naujai perkloti deformuotus takus sporto aikštyne. 

2019 m. gauta – 1020,64 Eur, panaudota – 0,00 Eur; 

2020 m. gauta – 715,36 Eur, panaudota – 0,00 Eur; 

Likutis 2020-12-31 d. – 3024,59 Eur. 

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

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

1. 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) – 2020 m. iki birželio 

mėn.; 

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

 8 ikimokyklinėje grupėje socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa “Kimochis” . 

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 iki 2020 m. iki 

birželio mėn.). 

2. Kitos priemonės: 

  Grupėse nuolat vedami saugaus elgesio instruktažai; 

  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 2020“; 

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

  Organizuota saugesnio interneto dienai skirtos veiklos „Kurkime geresnį internetą 

kartu“(soc. pedagogė) –2-4klasių mokiniams – 2020 m. vasario mėn.; 

  Socialinė pedagogė ir psichologė visus 2020 metus vykdė socialinių emocinių įgūdžių 

projektą „Pažink save. Pažink kitus“; sausio – gegužės mėn. 2-4 klasės, spalio-gruodžio mėn. 

darželio grupėse; 

  Įgyvendintas Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių 

programų projektas „Šypsausi ir augu“ –300 Eur; 

  Su 4 grupės (11gr.) ugdytiniais dalyvauta  Respublikiniame projekte "Emocijų šėlsmas" 

2020 m. kovo mėn.; 

  2020 m. spalio mėn. visi įstaigos pedagogai ir ugdytiniai dalyvauja respublikinėje akcijoje 

„Padovanokim gerą nuotaiką ir šypseną“. 

 

KITA INFORMACIJA 

 

 Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ (J. Žemaitės g. 25) problemos: 

 1. Lopšelio-darželio drenažo tinklų keitimas; 

 2. Reikalinga pakeisti šalto ir karšto vandens magistralinius tinklus; 

 3. Šilumos mazgo kapitalinis remontas; 
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 4. Reikalinga pilna pastato fasado renovacija (lauko sienų šiltinimas, pamatų šiltinimas, 

šilumos punkto keitimas, pakeisti senus vamzdynus, pastato viduje pakeisti radiatorius, elektros 

instaliacija sena, neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų). 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ buveinės, esančios Vasario 16-osios g. 

3, problemos: 

1. Pastato techninė būklė tiek iš išorės, tiek iš vidaus yra bloga; 

2. Aptrupėję ir nesaugūs pagrindiniai laiptai į pastatą ir šoniniai laiptai (šiaurinėje pusėje). 

Nuo drėgmės pažeistos pagrindinių laiptų šoninės sienelės; 

3. Avarinio išėjimo aikštelė yra avarinės būklės: neapsaugota nuo drėgmės, paveikta 

korozijos. Reikalinga apsaugoti laikančiąją armatūrą nuo korozijos poveikio. Avarinio išėjimo 

laiptus papildomai sutvirtinti; 

4. Skubiai atlikti laiptų aikštelės remonto darbus. Prašome pagalbos sprendžiant situaciją, 

kad būtų užtikrintas ugdytinių ir darbuotojų saugumas. 

  

 

Lopšelio-darželio direktorė      Rita Maksimavičienė  

 


