
 

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RASA“ 

DIREKTORĖ RASELĖ SUTKAUSKIENĖ 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019 m. ______________ Nr. ______  

Marijampolė 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

        

        Ugdymas įgyvendinamas per kryptingą, nuoseklų pedagogų ir vaikų bendradarbiavimą ir 

orientuotas į ugdytinių poreikius ir rezultatą, atsižvelgiant į vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, jo 

individualius gebėjimus.  

        Į ugdymo procesą sėkmingai buvo integruojamos prevencinės programos. Vyko emocinio 

intelekto lavinimo programos šeimoms užsiėmimai „Ebru menas – tapymas ant vandens“, 

inicijavau VšĮ „Lions Quest Lietuva“ mokymus įstaigos bendruomenei, buvo pristatyta socialinio 

ir emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“, kuri sėkmingai vykdoma priešmokyklinio amžiaus 

vaikams ir tėveliams. 

        Paskatinau pedagoges dalyvauti Tarptautiniuose projektuose „eTwininng“ ir „Sequences“.           

Inicijavau vasaros Rasų šventę visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kur dalyviai sužinojo apie 

šios šventės tradicijas ir puikiai praleido laiką. 

        Ieškau būdų kaip įtraukti tėvus į įstaigos veiklą ir tai duoda rezultatus. Tėvai labai daug 

prisidėjo, kuriant iškiliąsias lysves „Čipolino traukinukas“, darniai su įstaigos bendruomene 

darbavosi visuotinėje talkoje, padeda organizuoti tradicines sporto šventes, tėvų komitetas 

organizuoja gerumo akcijas, kurios yra puikus pavyzdys mūsų ugdytiniams. 

        Įstaigos kolektyvas dirba kaip tikra komanda - atsakingai, darniai, sutelktai. Darbuotojams 

sudaromos sąlygos tobulintis: lankyti kvalifikacijos tobulinimo kursus ir seminarus, 

organizuojamus įstaigoje ir už jos ribų, organizuojami metodiniai renginiai savivaldybės 

pedagogams, sudaromos galimybės pedagogams atestuotis .  

         Lopšelio-darželio vidaus ir lauko aplinkos ir toliau tobulinamos, gražinamos, pritaikomos 

įvairiapusiam vaikų ugdymui. Organizavau patalpos sportinei vaikų veiklai įrengimą, kurioje 

sukurta saugi bei patraukli edukacinė aplinka su šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis, padedanti 

ugdyti vaikų fizinį aktyvumą. Inicijavau muzikos terapijos kambario įrengimą su reikalingomis 

ugdymo priemonėmis, kuriame vedami muzikos terapijos užsiėmimai lopšelio vaikams ir katalikų 

tikybos pradmenų pamokėlės vyresniesiems vaikams. Lopšelis-darželis tampa vis patrauklesniu. 

        Įstaigai skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir 2018 finansinius metus baigėme be skolų. 

 
 

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. Vidaus 

ugdymo erdvių ir 

pedagogų darbo 

sąlygų gerinimas, 

atsižvelgiant į 

saugos ir 

sveikatos 

reikalavimus. 

1. Įrengti muzikos 

terapijos 

užsiėmimų 

kambarį. 

 

 

2. Įrengti patalpą 

judriai ugdytinių 

veiklai rūsio 

patalpose. 

1. Įrengtas muzikos 

terapijos kambarys 

su ugdymo 

priemonėmis iki 

2018 m. rugsėjo 1 

d. 

2. Įrengta patalpa 

judriai veiklai su 

ugdymo 

priemonėmis iki 

2018 m. gruodžio 1 

d. 

1. Inicijavau terapijos 

kambario įrengimą, kuriame 

vyksta muzikos terapijos 

užsiėmimai. Terapijos 

kambarys įrengtas 2018-08-01. 

Įsigytos reikiamos priemonės.   

 

2. Judriųjų žaidimų kambarys 

įrengtas 2018 m. lapkričio 1 d. 

Jame vyksta fizinio aktyvumo 

užsiėmimai ugdytiniams. 

 

1.2. Lauko 

edukacinių erdvių 

tobulinimas 

1. Darželio 

teritorijose įrengti 

iškiliąsias lysves. 

 

 

 

2. Įsigyti du naujus 

lauko įrenginius 

vaikų žaidimams, 

judriai veiklai. 

1. Įrengtos ir 

apsodintos 

iškiliosios lysvės, 

naudojamos vaikų 

ugdymui iki 2018 

m. birželio 15 d. 

2. Įsigyti ir įrengti 

du lauko įrenginiai 

iki 2018 m. 

gruodžio 31 d. 

1. Iškiliosios lysvės „Čipolino 

traukinukas“ buvo įrengtos ir 

apsodintos 2018 m. birželio 1 

d. Iki rudens vaikai su 

auklėtojomis prižiūrėjo, augino 

daržoves, vaistažoles.  

 

2. Buvo nupirkta 4 lauko 

įrenginiai. Du sumontuoti jau 

liepos mėn., o dar du įsigyti 

gruodžio mėn. iš sutaupytų 

lėšų ir kol kas neįrengti, bet tai 

bus padaryta, kai tik leis oro 

sąlygos. 

1.3. Lauko 

aikštelių tvarkymo 

darbai 

Atlikti lauko 

aikštelių tvarkymo 

darbus,  

įgyvendinant LR 

sveikatos apsaugos 

ministro 2015-10-

30 įsakymą Nr.V-

1208 „Lietuvos 

higienos norma 

HN:2015 „Vaikų 

žaidimų aikštelės ir 

patalpos. Bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“. 

Panaikinti, 

netinkami naudoti 

lauko įrenginiai ir 

renovuota 80 % 

visų esamų 

įrenginių lauko 

žaidimų aikštelėse 

IV ketvirtyje.  

Visi netinkami naudoti 

įrenginiai buvo išardyti, o 90 % 

įrenginių, kuriuose buvo 

konstatuoti trūkumai,  

sutvarkyti, trūkumai pašalinti. 

Po vienu įrenginiu kol kas 

neįrengta smūgį silpninanti 

danga, bet ji jau nupirkta ir, 

esant tinkamoms oro sąlygoms, 

bus įrengta.  

 

 

 

 

 

 

1.4. Mokyklos 

veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų 

atnaujinimas ir 

efektyvus 

valdymas. 

Mokyklos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai atitiks 

šiuo metu 

galiojančių 

įstatymų 

reikalavimus. 

1. Iki rugsėjo 5 d. 

parengtas ir 

patvirtintas įstaigos 

veiklos planas. 

2. Iki 2018-12-01 

parengtas įstaigos 

strateginio veiklos 

plano projektas. 

1. Koordinavau lopšelio-

darželio veiklos plano rengimą 

ir jį  patvirtinau 2018-09-05 

įsakymu Nr. V1-126. 

2. Vadovavau įstaigos 

strateginio veiklos plano 

projekto rengimui ir jį 

pateikiau savivaldybės 

administracijos direktoriui 

lapkričio 15 d. 



1.5. Renginių 

organizavimas 

savivaldybės 

įstaigoms 

Suorganizuoti: 

1. Rasų (Joninių) 

šventę lopšelyje-

darželyje „Rasa“; 

  

2. Respublikinę 

kūrybinių darbų 

parodą „Prakartėlę 

kuriu širdelę, 

širdelę šventoms 

Kalėdoms ruošiu“ 

P. Kriaučiūno 

viešojoje 

bibliotekoje; 

3. Turnyrą 

savivaldybės 

priešmokyklinių 

grupių komandoms 

„Advento 

futboliukas 2018“. 

 

1. Birželio 22 d. 

Rasų šventėje 

dalyvaus 4-5 

ikimokyklinių 

įstaigų atstovai. 

2. Gruodžio mėn. 

parodoje bus 

eksponuojama  ne 

mažiau kaip 30 

prakartėlių iš 

įvairių Lietuvos 

miestų. 

 

 

3. Gruodžio mėn 

Futboliuko turnyre 

dalyvaus 7 

komandos iš 

savivaldybės 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų.  

 

1. Koordinavau Rasų šventę, 

kurioje svečių teisėmis 

dalyvavo atstovai iš 5 

Marijampolės  savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

2. Koordinavau respublikinę 

parodą „Prakartėlę kuriu 

širdelę, širdelę šv. Kalėdoms 

ruošiu“. Joje buvo 

eksponuojamos 42 prakartėlės 

iš įvairių Lietuvos miestų.  

 

 

 

3. Inicijavau ir organizavau 

turnyrą „Advento futboliukas 

2018“, kuriame dalyvavo 8 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

komandos iš savivaldybės 

ugdymo įstaigų.  

 
 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  
 

3. Užduotys ar 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. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

„eTwininng“ ir „Sequences“. 

Įstaigos, miesto, Lietuvos viešinimas,  

dalijimasis gerąja patirtimi su užsienio 

partneriais. Projektų dalyvių susipažindinimas 

su mūsų šalies kultūra, tradicijomis, taip pat 

mūsų ugdytiniai susipažįsta su kitų šalių 

tradicijomis. 

 

3.2. Projektas „Mano miestas – Marijampolė 

skirtas Lietuvos šimtmečiui ir Marijampolei – 

kultūros sostinei. Projekto paroda kultūros 

centre lapkričio mėn. 

Aktyvus visos bendruomenės (pedagogų, 

vaikų, tėvų) įsitraukimas į ekologinį projektą, 

žymiausių Marijampolės statinių stebėjimas, 

analizavimas ir galiausiai konstravimas iš 

buitinių atliekų. Įstaigos viešinimas. 

 
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

 

 



 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo kompetenciją. 
 

 

 

____Direktorė__________               __________           _Raselė Sutkauskienė__   _2019-01-18 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                       (parašas)                             (vardas ir pavardė)                     (data) 

 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

 

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys. 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.    

9.2.    

9.3.    

9.4   

9.5.    

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1.  

10.2.  

10.3.  

 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

 

Susipažinau: 

 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 

 


