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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ 2021-2023 metų strateginio bei 2021 metų 

veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų kokybės 

gerinimą ir saugios, sveikos bei šiuolaikinės ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimą.  

Pasirinkta 2021 metų veiklos prioritetinė kryptis – inovatyvus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinys bei mokymosi pagalbos teikimas įvairių poreikių ugdytiniams. 

Metinis veiklos tikslas – vykdyti kokybišką, į kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnį, poreikius ir pažangą 

orientuotą ugdymą. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti šie uždaviniai: siekti, kad ugdymosi 

programų įgyvendinimas tenkintų individualius ugdytinių poreikius, užtikrintų jų kompetencijų plėtrą, 

atlieptų šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus, visuomenės poreikius. Stiprinti mokytojų kompetencijas bei 

nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą, palaikyti besimokančios bendruomenės idėjas. Turtinti ir 

modernizuoti įstaigos materialinę bazę visapusiškam vaikų ugdymui. 

Užtikrintas sklandus įstaigų reorganizavimo procesas. 2021 m. sausio 5 d. prijungiamas Marijampolės 

vaikų darželis „Linelis“ prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“. Sukomplektuotos 

16 grupių. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ buveinės – J. Žemaitės g. 25, LT-

68263 ir Vasario 16-osios g. 3, LT-68299, Marijampolė. Įstaigoje dirba 76 darbuotojai: iš jų 34 

pedagoginiai ir 42 nepedagoginiai darbuotojai. 

Įgyvendiname ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurios pagrįstos šiuolaikiniu 

požiūriu į visuminį vaiko ugdymą. 

Įgyvendinti projektai įstaigoje ir gautas finansavimas: 

1. Įgyvendintas Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų prevencinių programų projektas 

„Šypsausi ir augu“, gautas 766 Eur finansavimas. 

2. Įgyvendintas Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

sveikatos projektų finansuojamas iš savivaldybės biudžeto projektas „Kai judėsiu, sveikas augsiu“ 

2021 m., gautas 700 Eur finansavimas. 

3. Įgyvendintas Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

projektas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto projektas „Gamta – mūsų namai“. Gautas 500 Eur 

finansavimas. 

Stipriosios strateginio valdymo įstaigoje sritys: 

 Aiški strategija, geras psichologinis klimatas, patraukli lopšelio-darželio kultūra, geri ryšiai su 

socialiniais partneriais. Tėvai įsitraukę į įstaigos veiklą, geba pastebėti galimybes ir jomis pasinaudoti. 

 Lopšelyje-darželyje vyrauja demokratinis valdymas ir pasidalytoji lyderystė, skaidriai 

priimami sprendimai, aiškus savivaldos vaidmuo. 

 Pedagogų kompetencija, t.y. realus gebėjimas efektyviai realizuoti ugdymo programas, 

vykdyti projektinę veiklą, gebėjimas diegti naujas idėjas, panaudoti tyrimus planavimui, veiklos 

tobulinimui. 

Įstaigoje tikslingai panaudotos biudžeto ir mokymo lėšos, atnaujintos ir sukurtos naujos edukacinės 

aplinkos. Sėkmingai įgyvendintos įstaigos veiklos, ugdymo procesų efektyvinimo, dokumentų 

valdymo, tobulinimo, planavimo vertinimo ir įsivertinimo procedūros. 



Pedagoginiai darbuotojai ir toliau 2021 m. dalyvavo tęstiniame Nacionalinės švietimo agentūros 

projekte „Tęsk“, kurio tikslas plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje. Mano, 

kaip vadovo pagrindini uždavinys – kad pedagogų įgyjamos kompetencijos būtų veiksmingai 

skleidžiamos švietimo įstaigoje ir motyvuotų pedagogus tapti reflektuojančiais praktikais, siekiant 

ugdymo kokybės. 

Dirbdama direktore siekiu maksimaliai įgyvendinti įstaigos veiklos tikslus, atsižvelgiant į šalies 

reikalavimus ir tėvų lūkesčius ugdymo kokybės ir efektyvumo lygį, taikant tris esminius kokybės 

valdymo principus: bendruomenės poreikių tenkinimas, nuolatinės veiklos tobulinimas, visų 

bendruomenės narių įsitraukimas į bendras veiklas. Glaudūs ryšiai tarp tėvų, mokytojų, 

administracijos, užtikrinantys ugdymo tikslų įgyvendinimą. Stipri savivalda, lopšelio-darželio 

bendruomenė – besimokanti organizacija (mokymasis su kitais ir iš kitų), gilus bendruomenės 

pažinimas, leidžia kurti šiuolaikišką, saugią, patrauklią ugdymo įstaigą. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metų užduotys(toliau 

– užduotys) 

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Gerinti ugdymo 

kokybę, siekiant 

pedagogų profesinio 

lygio augimo, tėvų, 

bendruomenės, 

švietimo, 

psichologinės 

pagalbos teikimo. 

Įgyvendintos Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymo nuostatos. 

 

Suteiktos psichologo 

paslaugos 

pedagogams, tėvams. 

 

 

 

 

 

Suorganizuoti 

mokymai darželio 

bendruomenei apie 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų psichologinių 

krizių požymius, jų 

įveikimo būdus, 

ugdymo strategijas, 

savęs pažinimą. 

 

 

Įstaigoje suorganizuoti 

„Efektyvios tėvystės 

įgūdžių mokymai" 

ugdytinių tėvams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suteiktų paslaugų 

skaičius nuo 2021-01 

mėn. iki 2021-12 

mėn.: pedagogams – 

100; tėvams – 62 

(konsultacijos, 

pokalbiai). 

 

Suorganizuoti 

mokymai 2021 m. 

rugsėjo – lapkričio 

mėn. įvyko 11 

mokymų “Vaikų 

amžiaus tarpsnių 

psichologiniai 

ypatumai”, “3 m. ir 6 

m. vaikų amžiaus 

krizės ir jų įveika”. 

 

2021 m. sausio – 

vasario mėn. 8 

susitikimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geresnis vaikų 

(ugdytinių) pažinimas, 

lengvesnis ugdymo(si) 

sunkumų įveikimas, 

palankesnės 

psichologinės 

ugdymosi sąlygos. 

 

Gerėjo tėvystės 

įgūdžiai, vaikų 

psichologinė gerovė. 

Tėvai gebės atpažinti 

ir spręsti kilusius 

sunkumus auklėjant 

savo vaikus. 

 

 

 

 

Tobulėjant tėvystės 

įgūdžiams, gerėja 

tarpusavio 

bendravimas su 

vaikais, gilinamos 

žinios taikyti 

pozityviąją discipliną 

nustatant ribas. 



 

Paskaita įstaigos 

pedagogams. 

 

2021 m. kovo mėn. 1 

paskaita „Vaikų 

poreikiai ir motyvai“. 

 

Pedagogai geriau 

supras ugdytinius, 

kokie jų poreikiai ir 

motyvai, kokios 

nuslopintos emocijos 

slypi po vaiko 

netinkamu elgesiu. 

1.2. Įvesti 

mentorystės ir 

socializacijos 

sistemą naujai 

atėjusiems dirbti 

specialistams. 

Projektas „Tęsk“, 

kuriame išbandomas 

ir tobulinamas 

stažuotės modelis 

2020-2021 mokslo 

metams. 

Įstaigos pedagogai 

dalyvauja projekte 

„Tęsk“, kuriame 

išbandomas ir 

tobulinamas 

stažuotės modelis 

2020-2021 metais. 

 

 

Projekto dalyviai 

dalyvauja įvairiose 

numatytose veiklose 

(refleksija, 

mokymai, 

supervizijos ir pan.). 

 

 

 

 

 

 

 

Grįžtamasis ryšys. 

Pasidalijimas gerąja 

darbo patirtimi – 

atvirų veiklų 

stebėjimas, 

aptarimas. 

 

2020-2021 mokslo 

metams numatoma, 

kad projektui 

pasibaigus 

patvirtintas stažuotės 

modelis taps 

visuotinis. 

4 įstaigos pedagogai 

dalyvauja projekte 

„Tęsk“. 

 

 

 

 

 

 

Įvykusių veiklų 

skaičius: 5 dienų 

mokymai; 2 

supervizijos; 2 

refleksijos. 

2021 m. gegužės mėn. 

vyko seminaras 

nuotoliniu būdu - 

pedagoginės stažuotės 

aptarimas. Dalyvavo 2 

stažuotojos ir 2 

mentorės. 

 

Įstaigoje vyko 2 

renginiai, stebėtos 

stažuotojų veiklos.  

Dalyvavo 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

 

Visuotinai naudojamas 

stažuotės modelis. 

Pedagogai plėtojo ir 

gilino studijų metu 

įgytas kompetencijas 

darbo vietoje, 

sklandžiai integravosi į 

švietimo įstaigos 

bendruomenę, gaunant 

tikslingą pagalbą. 

 

Tobulinamos 

kompetencijos, 

tenkinami 

bendruomenės 

poreikiai, siekiant 

švietimo kokybės. 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprinamos mokytojų 

kompetencijos, 

aptartos stipriosios ir 

silpnosios sritys, 

siekiant palaikyti 

besimokančios 

bendruomenės idėjos. 

 

Pedagogų įgyjamos 

kompetencijos būtų 

veiksmingai 

skleidžiamos švietimo 

įstaigoje ir motyvuotų 

pedagogus tapti 

reflektuojančiais 

praktikais. 

1.3. Inicijuoti įstaigoje 

vykdyti viešuosius 

pirkimus per CPO. 

Įstaigos vykdomi 

viešieji pirkimai ne 

mažiau nei 30 proc. 

metinių pirkimų 

vertės. 

Pirkimai vykdomi per: 

CPO – 8,3 proc.; 

CVPIS – 41,1 proc. 

Viso įvykdėme 49,4 

proc. 

Atliekant mažos vertės 

pirkimus, pirkimo 

vykdytojai gali 

nepirkti iš CPO, kai 

atliekant neskelbiamą 

apklausą numatoma 

pirkimo sutarties vertė 



yra mažesnė nei 

10 000 Eur (be PVM). 

Numatytų pirkimų  per 

CPO informacinėje 

sistemoje dalies prekių 

CPO kataloge nebuvo, 

todėl pirkimus 

skelbėme apklausos 

būdu ir vykdėme per 

Centrinę viešųjų 

pirkimų informacinę 

sistemą CVPIS. 

Numatyti pirkimai nuo 

visų įstaigos pirkimų 

sudaro 49,4 proc. 

1.4. Inicijuoti 

įstaigoje rengiamų 

dokumentų rengimą 

DVS „Kontora“ 

priemonėmis. 

Įstaigoje rengiamų 

dokumentų dalis 

parengta DVS 

„Kontora“ 

priemonėmis 95 proc. 

99 proc. įstaigos 

dokumentų yra 

apskaitomi DVS 

„Kontora“ 

priemonėmis. 

90 proc. įstaigos 

dokumentų yra 

parengti DVS,   

siekiant sumažinti 

popierinius 

dokumentus bei 

efektyvinti darbą. 

2021 m. atsisakyta 

popierinių darbuotojų 

prašymų, juos 

pakeitėme DVS 

„Kontora“ priemone -  

„įšrašu“ (100 proc. 

darbuotojų). 

Įstaigoje esančios 

tvarkos, taip pat 

parengtos DVS, o 

darbuotojai sėkmingai 

su jomis susipažįsta 

DVS „Kontora“ 

priemonėmis (100 

proc. darbuotojų). 

1.5. Sumažinti 

administracijos 

(direktorius, 

pavaduotojai, ūkvedys, 

buhalteriai ir kt.) 

darbuotojų atostogų 

likučius. 

Sumažinti 

administracijos 

darbuotojų atostogų 

likučiai 2021-12-31 

dienai. 

Įstaigos 

administracijos 

darbuotojų atostogų 

likučiai 2021-12-31 

dienai ne daugiau kaip 

5 darbo dienos. 

Administracijos 

darbuotojų atostogų 

likučiai 2021-12-31 

dienai už 2020-2021 

metų darbo laikotarpį: 

direktorius – 5 d. d.; 

administratorė – 0 

d.d.; pavaduotojai 

ugdymui – 0 d. d.; 

ūkvedys – 4 d. d.;  

vyr. buhalteris – 0 

d.d.; buhalteris – 0 d. 

d.; maitinimo 

organizatorė – 21 d. d. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 



3.1. Užtikrintas sklandus įstaigų reorganizavimo 

procesas. 

 Reorganizavimo būdu  prijungtas Marijampolės vaikų 

darželis „Linelis“ prie Marijampolės vaikų lopšelio-

darželio „Želmenėliai“. 

Sutaupytos biudžeto lėšos. Sudarytos 

sąlygos visiems ikimokyklinio amžiaus 

vaikams lankyti darželio ar lopšelio grupes. 

Tenkinami tėvų poreikiai, tobulinama 

neformaliojo švietimo veikla. 

3.2. Inicijavau įgyvendinti vaikų lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ išorės pastato renovaciją ir drenažo tinklų 

keitimą. (J. Žemaitės g. 25) 

Gerinti švietimo paslaugų kokybę, 

efektyviau naudoti energetinius išteklius. 

Kuriame šiuolaikišką ugdymo įstaigą, 

kurioje šilta, garantuojamas komfortas 

vaikui, gera įtaka ugdymui, užtikrinamas 

saugumas. Darbai bus atlikti 2022  m. 

kovo-balandžio mėn. 

3.3. Įgyvendinta klimato kaitos programa pagal 

priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios paskirties 

pastatuose“. 

Ekologija ir tvarus vartojimas. Investicinė 

grąža. Mažesnės išlaidos elektrai, 

sutaupome biudžeto lėšas. 

3.4. Naujai perkloti deformuoti takeliai sporto aikštyne. 

(J. Žemaitės g. 25) 

Sukurta saugi, moderni, tinkanti vaikų 

poreikiams edukacinė aplinka, kuri atitinka 

sanitarinius, higieninius reikalavimus. 

3.5. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės 

kolegija, siekiant skatinti partnerystę tarp kolegijos ir 

lopšelio-darželio. 

Bendradarbiaujame vykdant ir tobulinant 

Vaikystės pedagogikos studijų programą, 

sudarome sąlygas studentams profesinės 

veiklos praktiką atlikti vaikų lopšelyje-

darželyje „Želmenėliai“; padedame rengti 

profesinės veiklos praktikų programas, 

vykdyti bendrus projektus. 

 

 

Direktorė                                                                                                       Rita Maksimavičienė 


