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1. Vadovo žodis. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ – biudžetinė savivaldybės
švietimo įstaiga, kurios kontaktinė informacija: P. Vaičaičio g. 24, 68292 Marijampolė. Tel. (8-34350758), el paštas pasaka.pasaka6@gmail.com. Informaciją apie įstaigą galima rasti internetinėje
svetainėje adresu www.marpasaka.lt.
Visi planavimo dokumentai rengiami išanalizavus Valstybinę švietimo 2013-2022 m. strategiją,
Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepciją, Marijampolės
savivaldybės 2019-2021 m. strateginį veiklos planą.
2019-2021 m. lopšelio-darželio strategijos pokyčiai ir veiklos prioritetai buvo nukreipti į
darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymą, mokytojų ir visos bendruomenės kompetencijų ir
kvalifikacijos tobulinimą, vaiko saugumo ir geros savijautos lopšelyje-darželyje užtikrinimą,
savanoryste grindžiamos aktyvios ir atsakingos bendruomenės kūrimą. Visa bendruomenė siekė
strateginio tikslo: „Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybę, kuriant
savanoryste grindžiamą ir atsakingą bendruomenę, gebančią ieškoti visuminį vaiko ugdymą,
kūrybiškumą laiduojančių galimybių bei teikiančią vertybėmis grindžiamą ugdymą“ įgyvendinimo.
Įstaigą lankantiems vaikams siekėme sudaryti tokias ugdymo sąlygas, kad vaikai turėtų
vienodas galimybes mokytis, tėvai būtų patenkinti vaikų ugdymo kokybe. Didelį dėmesį skyrėme
tam, kad finansiniai ištekliai būtų naudojami racionaliai ir efektyviai.
Siekiant visuminio vaikų ugdymo, didžioji dalis vaikų ugdomi edukacinėse, kūrybinėse,
sveikatingumą skatinančiose lauko erdvės. Sukurtos naujos ir tobulinamos esamos edukacinės
erdvės padėjo atsiskleisti individualiems vaiko gebėjimams. Skatinant individualius vaiko
gebėjimus daromas pokytis individualiai vaiko pažangai, prisidedama prie saugios ir sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimo. Žinodami, kad vaikas negali ugdytis vienoje erdvėje, sėkmingai
ugdymo procesą organizuojame netradicinėse Marijampolės miesto erdvėse. Per 2018 m. vaikai
dalyvavo 23 išvykose, kuriose dalyvavo 5 grupių ugdytiniai. 2019 m. jų buvo organizuotos 29,
kuriose dalyvavo 8 grupių ugdytiniai.
Pagrindinis visos bendruomenės 2019 m. iššūkis buvo DVS Kontora. Nuo 2018 m. DVS
Kontora buvo naudojama registruoti gaunamus ir siunčiamus dokumentus. Nuo 2019 m. visiems
darbuotojams sukurti elektroniniai paštai, visi darbuotojai apmokyti ir sėkmingai 100% naudojasi
DVS KONTORA, teikdami elektroninius prašymus, sutikimus ir kitus vidaus susirašinėjimo
dokumentus. DVS KONTORA rengiami ir siunčiami dokumentai skirti Marijampolės savivaldybės
administracijai ir kitoms Marijampolės savivaldybės įstaigoms.
Visos pagrindinės įstaigos problemos, susijusios su: drenažo sistemos susidėvėjimu, vidine
pastato būkle, vidaus patalpų nusidėvėjimu, dažnomis vamzdynų, elektros instaliacijos gedimais ir
avarijomis.
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Džiaugiamės, kad įstaigoje visos 12 grupių pilnai veikiančios. Vaikų skaičius susijęs su
nedidele migracija, tačiau pakankamai stabilus. Ugdytinių skaičius ir kaita atsispindi 1 lentelėje.
1 lentelė. Lopšelio-darželio ugdytinių skaičius ir kaita.

Metai

2017 M.
2018 M.
2019 M

Sukomplek
tuotų grupių
skaičius

Ankstyvo
jo ug. gr.

12
12
12

3
3
3

Iš jų:
Darželio

7
6
7

Priešmok.
ugdymo
2
3
2

09

217
218
223

Vaikų skaičiaus kaita
mėn.
10
11

214
218
221

216
218
221

12

216
219
219

Su vaikais dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, kurie,
siekdami asmeninės vaiko sėkmės dirba darnioje komandoje, suburdami įstaigos bendruomenę.
Kiekvienų metų ugdymo procesas yra grindžiamas situacijos analizės duomenimis ir vadovaujantis
visuminio, patirtinio ugdymo paradigma.
Pastebime, kad lopšelyje-darželyje daugėja vaikų turinčių didelių ugdymosi poreikių.
Turime ieškoti naujų galimybių ir į ugdymo procesą sėkmingai integruoti SUP turinčius vaikus.
Galime drąsiai teigti, kad šeimoms ir vaikams įstaigoje sudarytos sąlygos gauti kokybiškas švietimo
pagalbos specialistų paslaugas. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pokytis matomas pav.
Nr. 1.
Pav. Nr. 1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pokytis.

Siekdami įgyvendinti lopšelio-darželio viziją „Laisvas ir kūrybingas vaikas – aktyvi ir
atsakinga bendruomenė“ nuolat organizuojame tėvų apklausas apie ugdymo kokybę, maitinimo
paslaugas, papildomo ugdymo paslaugų poreikį. Vadovaudamiesi gautais duomenimis ieškome
galimybių teikti įvairesnes papildomo ugdymo paslaugas. Papildomo ugdymo paslaugų pokytis
pateikiamas 2 paveiksle.
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Pav. Nr. 2. Papildomo ugdymo paslaugų pokytis

2. Informacija apie veiklos tikslų įgyvendinimą 2019 m. 2019 m. veikla buvo
organizuojama įgyvendinant 2 strateginio plano ir įstaigos veiklos programos tikslus ir jų
uždavinius:
2 lentelė. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.

TIKSLAS. Plėsti ir tobulinti sąlygas ugdymo programų įvairovei, skatinant jų tarpusavio dermę,
ir siekiant užtikrinti ugdymo kokybę bei individualią vaiko sėkmę.
Vertinimo kriterijai
Planuota
Įvykdymo
procentas
Plečiamos ugdymo
Sukurti vieną papildomo ugdymo programą
100%
paslaugos kuriant
integruojant ją į IU ir PU programas.
16 vaikų gauna
papildomo ugdymo
nemokamą
programas ir jas
papildomo ugdymo
integruojant į IU ir PU
paslaugą.
programas.
Uždavinys. Tobulinti ikimokyklinio ugdymo programą, ”Pasakos takeliu” atspindinčią įstaigos
ugdymo(si) proceso organizavimo savitumą ir dermę su kitomis programomis, bei atveriančią
daugiau erdvės individualiai vaiko pažangai lauko edukacinėse erdvėse.
Priemonės
Įvykdymo žyma
Į IU ir PU procesą
Lopšelyje-darželyje sėkmingai įgyvendinamos trys prevencinės
integruojamos
programos: tarptautinė programa „Zipio draugai“, LION Quest Lietuva
programos.
prevencinė programa „Laikas kartu“, ,,Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ programa.
Parengta ir 2019 m. rugsėjo 2 d. direktoriaus įsakymu patvirtinta
papildomo ugdymo programa „Pliauškutis“.
Parengta eksperimentinė prevencinė socialinio-emocinio ugdymo
programa „Augame su emociukais“, kuri integruojama į 2 grupių
ugdymo procesą. Programa parengta gavus 600 Eur. finansavimą iš
2019 metų Marijampolės savivaldybės prevenciniams projektams
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finansuoti skirtų lėšų.
Į ugdymo planus ir ugdymo procesą integruojami ir organizuojami
civilinės saugos mokymai vaikams.
Pedagogų ir
Įstaigoje vyko 3 mokymai, seminarai mokytojams, mokytojų
bendruomenės narių
padėjėjams, tėvelių bendruomenei įstaigoje.
kvalifikacijos kėlimo
„Ugdymo veiklos planavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“
renginiai.
(mokytojams).
2019-10-30 „Socialinių – emocinių kompetencijų integravimas
ugdymo procese“ (mokymai bendruomenei) Dalyvavo 11 mokytojų
padėjėjų, 5 tėvelių atstovai.
2019-11-29 seminaras „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus
ugdytinis“. (mokytojai ir 3 mokytojų padėjėjai).
2019-04-30 J. Lazauskienė skaitė pranešimą LL3 kūrybinės
komandos
patyriminėje
konferencijoje
„Pokyčio
projekto
rezultatai:sąlygos savanorystei“.
Mokytojai, mokytojų padėjėjai praleido 840 val. kvalifikacijos
kėlimo renginiuose. Direktorė baigė nuo 2017 m. kovo mėn. trukusį
dalyvavimą. LL3 Marijampolės savivaldybės pokyčio projekte. Patirtis
įgyta stažuočių metu diegiama siekiant pokyčio ugdymo srityje.
Remiantis Suomijos modeliu, kuriama atviro modelio ugdomoji erdvė
tarp 2 grupių.
Projektų
Per 2019 m. buvo vykdomi 6 sveiką gyvenseną ir ekologinį
įgyvendinimas,
ugdymą puoselėjantys projektai, 7 ilgalaikiai grupių projektai,
renginių organizavimas, organizuotos 3 parodos, kuriose dalyvavo Lietuvos ikimokyklinių
dalyvavimas socialinių ugdymo įstaigų bendruomenės.
partnerių
Įvyko 5 pilietiškumo ugdymo renginiai. 2019 -06 -14 pirmą kartą
organizuojamuose
buvo paminėta Gedulo ir vilties diena.
renginiuose,
Įvyko 3 sveikatingumo ugdymo renginiai, kuriuose aktyviai
savanorystės diegimas
dalyvavo įstaigos bendruomenė.
ugdymo procese.
Šeimų šaškių turnyras, kuriame dalyvavo ne tik tėveliai bet ir
seneliai.
2019 rugsėjį dalyvavome Europos judumo savaitėje, kurios metu
vaikai ne tik sportavo, bet ir keliavo pėsčiomis.
Direktorė dalyvavo įsteigiant savanoriškų veiklų iniciavimo klubą
„Gera daryti gera“ prie Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo
centro.
2019 m. lapkričio mėn. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su
Marijampolės Ryto pagrindine mokykla. Į įstaigą ateina 6 šios
mokyklos mokinės-savanorės.
2019 m. gegužės mėn. vykusiame baigiamajame renginyje,
įgyvendinat Lietuvos futbolo federacijos bei Masinio futbolo
asociacijos projektą, tęsiant anksčiau pasirašytą 2012-09-03 d. Nr. 207
bendradarbiavimo sutartį su Marijampolės Rimanto Stankevičiaus
pagrindine mokykla, dalyvavo 7 mokinės savanorės.
Nuo 2017-11-03 sudaryta savanoriško darbo sutartis su VšĮ
„STIHL futbolo akademijos“ savanore. Sutarties Nr. Nr.2017/11/03
Tikslas. Vykdyti priemones, užtikrinančias vaikų ir darbuotojų psichologinį, emocinį stabilumą,
sveikatos stiprinimą, emocinio intelekto ugdymą bei sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą.
Vertinimo kriterijai
Planuota
Įvykdymo
procentas
Įstaigoje sudaromos
Atnaujinti ir papildyti virtuvės baldus,
100%
tinkamos higienos
įrankius.
normų reikalavimus

atitinkančios ugdymosi
ir darbo sąlygos,
ieškoma naujų ugdymo
formų, kurios prailgintų
vaiko buvimo ir
ugdymosi lauke laiką.
Priemonės
Tobulinti lauko
edukacines erdves,
kurios padės
įgyvendinti visuminio
ugdymo ir aktyvios
sportinės veiklos,
sveikos gyvensenos
koncepcijas.

5
Įkurti sportinę erdvę.
Ugdymą organizuoti netradicinėse erdvėse.

Įvykdymo žyma
Vaikų maitinimas organizuojamas užtikrinant maitinimo aprašo
reikalavimus ir ugdant sveikos mitybos įpročius. Dalyvavome Europos
Sąjungos paramos programose: „Pienas vaikams“ ir „Vaisių ir
daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“.
2019-05 mėn. įrengtas, HN reikalavimus atitinkantis, modernus
sportinis aikštynas, įsigyti 2 krepšinio stovai.
Ugdytiniai ir bendruomenė gali saugiai žaisti krepšinį, mažąjį golfą,
aktyviai sportuot lauko aikštyne.
Įsigyta lauko pavėsinė, kurioje vaikai gali žaisti apsaugoti nuo saulės
ir lietaus, būti ilgesnį laiką lauke.
Uždavinys. Stiprinti ir tobulinti materialinių ir finansinių išteklių valdymą, siekiant sukurti
efektyvią ir saugią psichologinį ir emocinį saugumą užtikrinančią ugdymosi ir darbo aplinką.
Materialinės bazės
Atliktas 2 grupių miegamųjų patalpų remontas. Pakeista grindų
stiprinimas.
danga PVC, šviestuvai.
Gavus Marijampolės savivaldybės finansavimą 19600 Eur. laiku
atliktas „Bitutės“ grupės, san. mazgų, rūbinės kapitalinis remontas.
Atnaujinti vamzdynai. Visose grupei priklausančiose patalpose pakeisti
radiatoriai. Atnaujinti grupės baldai: įrengtos 3 sieninės spintos-lovos,
3 ištraukiamos lovos (viso 21 lova), pakeistos 20 rūbinės spintelių,
įrengti apsauginiai ruletai. Tai pirma grupė pilnai atitinka visus HN
reikalavimus. Pakeisti „Smalsučio“ grupės patalpose radiatoriai.
Siekiant užtikrinti NH reikalavimus, rūsyje įrengtos skalbyklos
patalpos, įsigytos reikiamos skalbyklai spintos, spintelės. Atliktas
dalies koridoriaus remontas, pakeista viso koridoriaus grindų danga,
Siekiant užtikrinti HN reikalavimus atitinkančią temperatūrą
šiltuoju laikotarpiu, parengus ir suderinus projektą įsigijome 9 oro
kondicionierius.
Ugdymo ir kitų
Lopšelyje-darželyje teikiamos kokybiškos švietimo pagalbos
paslaugų įstaigoje
specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo,
teikimas.
psichologo) paslaugos. Parengtos 5 individualios programos vaikams
turintiems didelių ugdymosi poreikių, 1 individuali programa
berniukui, turinčiam labai didelių ugdymosi poreikių.
Siekiama plėsti papildomo ugdymo paslaugų įvairovę. Papildomo
ugdymo paslaugų pokytis pateikiamas paveiksle Nr. 2.
3. Veiklos rezultatai, vykdant asignavimų vykdytojų funkcijas. Lopšelio-darželio
gaunamos finansavimo sumos yra/gali būti iš: valstybės biudžeto, Marijampolės savivaldybės
biudžeto, ES, Lietuvos paramos fondų. 3 lentelėje pateikiama paramos lėšų lyginamoji analizė. 4
lentelėje pateikiami duomenys apie 2019 m. įstaigai skirtas finansavimo sumas ir realiai gautą
finansavimą.
3lentelė. Lopšelio-darželio paramos lėšos.

2% GPM parama
2018 m.
2019 m.
1636,58 Eur.
2569,00 Eur.

Kiti paramos davėjai
2018 m.
2019 m.
2495,74 Eur.
3499,00 Eur.
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4 lentelė. 2019 m. Skirtas ir gautas finansavimas.
Savivaldybės
biudžeto lėšos
(Eur)

Valstybės lėšos
(Eur)

Biudžeto lėšos
įstaigos pajamoms
finansuoti (Eur)
2019 m. patvirtinti asignavimai
229200,00 Eur.
97043,00 Eur.
1022,00 Eur.
Realiai gautos lėšos
229200,00 Eur.
97043,00 Eur.
1022,00 Eur.

400700,00 Eur.
400700,00 Eur.

Mokymo lėšos
(Eur)

Iš viso
(Eur)

727965,00 Eur.
727965,00 Eur.

Bendras biudžeto kreditorinis įsiskolinimas metų pradžioje (2019-01-01) 2138 Eur. Bendras
biudžeto kreditorinis įsiskolinimas metų pabaigoje (2019-12-31) 1486 Eur. 2020 m. sausio mėn.
kreditorinis įsiskolinimas apmokėtas.

Pagal finansavimo šaltinius panaudotos lėšos
[CATEGORY NAME];
[VALUE] Eur.;
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME];
[VALUE] Eur.;
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME];
[VALUE] Eur.;
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME];
[VALUE] Eur
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME];
[VALUE] Eur.
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME];
[VALUE]; Eur.
[PERCENTAGE]
Mokymo lėšos

Paramos l

Biudžeto l

Biudžeto l. ilgalaikis t

Mokymo l. ilgalaikis t

Įstaigos pajamų l

5 lentelėje pateikiama informacija pagal finansavimo šaltinius apie įsigytą dalį prekių,
inventoriaus, kurių įsigijimas prisidės prie ugdymo proceso kokybės ir higienos normų užtikrinimo,
materialinės bazės gerinimo.
5 lentelė. 2019 m. įsigytos prekės.

Finansavimo šaltinis
Mokymo lėšos

Paramos lėšos
Biudžeto lėšos

Įsigytos prekės/paslaugos
Nešiojamas kompiuteris, 2 magnetolas,
ugdomieji žaidimai,
priemonės skirtos eksperimentams ir tyrinėjimams, minkštų baldų
komplektai žaidimams, 3 demonstracinės šachmatų lentos, priemonės
darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, 2 triukšmo
lygio nustatymo šviesoforai ir kt.
2 mažojo golfo rinkiniai, minkštų baldelių komplektas, kamuoliai,
sportiniai marškinėliai, knygos ir kt.
Virtuvėje 3 nerūdijančio plieno stalus, 6 grupėms projektorius, 2
rašomus stalus grupių mokytojoms, 6 inventinius oro kondicionierius,
atnaujinome grupių vaistinėles, žaislų lentynas, įsigijome spausdintuvą,
automatinį dokumentų naikiklį, vaizdo stebėjimo kamerą, 22 kėdučių ir
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kt.
Ilgalaikis
turtas Lauko pavėsinė, multi sistema oras-oras Gree 5kw 2 komplektai, 1 oro
(biudžeto, mokymo, kondicionierių Gree Lomo Eco inventer, įrengta sporto aikštyno danga.
įstaigos pajamų lėšos)
lėšos)
Įstaigos pajamų lėšos Įsigijome visiems vaikams desertines lėkštutes, stalo įrankių, virtuvėje
atnaujinome įrankius, įsigijome 4 tekstilines lentas informaciniams
stendams, 4-ių vietų rūbinių spintelių (13 vnt), 5-ių vietų rūbinių
spintelių (2 vnt.), 2 spintas (grupės valymo inventoriaus), žaliuzes ir kt.
Per 2019 metus kryptingai ėjome strateginio tikslo link, siekdami įgyvendinti 2019 metų
veiklos programos tikslus ir uždavinius. Tikimės, kad prisidedame prie Marijampolės savivaldybės
trijų metų strateginio tikslo: „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės
paramos, švietimo, turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas“ įgyvendinimo.
Ataskaitai pritarta 2020 m. vasario 28 d. vykusiame lopšelio-darželio tarybos posėdyje.
Protokolo Nr. PR-11.
Direktorė

Valentina Pranckevičienė

