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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Marijampoles savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampoles
savivaldybes tarybos 2015 m. rugsejo 28 d. sprendimu Nr. l-l4l ,,Del Marijampoles savivaldybes
tarybos veiklos reglamento pawirtinimo'',274 punktu ir atsiZvelgdama i Svietimo, kulttiros ir sporto

istaigq 2015-qiq metq veiklos ataskaitq pateikimo Marijampoles savivaldybes tarybai 2016 m.
sausio 6 d. grafik4 Nr. SL-4, patvirtint4 Marijampoles savivaldybes administracijos direktoriaus ir
suderint4 Marijampoles savivaldybes mero, Marijampoles savivaldybes taryba n u s p r e n d L i a:

Vertinti Marijampoles Degudiq mokyklos-darZelio direktoriaus 2015 metq veiklos ataskait4
patenkinamai (pridedama).
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201s-uJU METV YEIKLOS ATASKATTA
2016-0r-29 Nr. Da- J 3

1. Bendros iinios apie istaig4

Tikslas - uZtikrinti auk5tq Svietimo paslaugq kokybg, ivairovg ir prieinamum4.

Uidaviniai:
. UZtikrinti ugdymo programq kokybi5k4 igyvendinim4.
. Siekti aukitos darbuotoiq kvalifikacijos.
r Pletoti paZintini, tautini, dorinibei dvasini ugdym4.

' Sudaryti s4lygas sveiko ir saugaus vaiko augimui.
. Kurti esteti5k4 ir moderni4 aplink4.
. Stiprinti Seimos ir mokyklos-darZelio s4veik4, kurti pozityvius vaiko-Seimos-pedagogo

santykius, grindZiamus partneryste, bendravimu ir bendradarbiavimu, abipuse pagatba ir tarpusavio

pasitikejimu.
Tikslo ir uZdaviniq igrvendinimo rezultatas- geras Siuolaiki5kas ugdymas, skatinantis

sveiko ir doro ugdytinio asmenybes raid4 ir ugdymo pasiekimq paiangq.

fdiegtos naujovds 2015 m.:
Tgsiant tinklo pertvarkq pagal Marijampoles savivaldybes Svietimo istaigq tinklo pertvarkos

2012-2015 metq bendrqji plan4, patvirtint4 Marijampoles savivaldybes tarybos 2012 m. vasafio 27

d. sprendimu Nr. 1-392, nebuvo priimami mokiniai i l-qSq,2-qq ir 3-qi4 klases. Vietoj buvusios

klases isteigta papildoma ikimokyklinio ugdymo grupe.

Bendras ugdytiniq skaiiius
2015 m. rugsejo 1 d. duomenimis mokykl4-darLeli lanke 203 ugdytiniai. Suformuota 1

ketvirta klase, 8 ikimokyklinio ugdymo ir 1 prie5mokyklinio ugdymo grupe.

skaiiiaus kaita
2015 m. pradZioie 2015 m. pabaigoie

Ikimokvklinio amZiaus vaikai t27 t45
Prie5mokyklinio amZiaus vaikai 34 23

Pradiniu klasiu mokiniai 42 l9
[5 viso usdytiniu 203 187

ska crudarbuoto s
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darbuotojq
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Darbuotojq
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metus

55 4 27 24 - let.



Pedagoginiq darbuotojq kvalifikacija ir jos polcyiiai per 2015 m.
Mokykl oj e - dar Lelyj e dirba :

1- mokytoja;
2 - mokytojos metodininkes;
9 - aukletojos;
6 - vyr. aukletojos;
3 - aukletojos metodininkes;
1 - logopede;
1 - socialine pedagoge

1 - psichologe
1 - vyr. meninio ugdymo pedagoge

2015 m. pedagoges ir kiti darbuotojai kele savo kvalifikacij4 dalyvaudami ivairiuose
kvalifikacijos kelimo renginiuose. fstaigoje buvo organizuotos Metodines dienos, kuriq metu

pedagoges dalijosi gerqa patirtimi bei gauta informacija seminarq metu. Mokykloje-darZelyje
gruodZio menes! seminarq ,,Efek1yvi vidine komunikacija organizacijoje" visiems darbuotojams

vede lektore Lidija Laurindiukiene.

2. [staigos finansavimas 2015 m.:

L65os Patvirtinti asignavimai Realiai sautos l65os

Aplinkos 23144r,0 240 838.94

PaveZeiimas 108,0 335,0

Mokinio krep5elis 168 667.0 174 472,0

Istaigos paiamos 50 684.0 4s 290.02

Nemokamas maitinimas 3 600,0 2265,17

Mokinio reikmems isieyti 46,0 45,60

IS VISO: 454 546,0 463 247,25

Paramos l65os

2proc. 252,78

Sveikatos remimo projeklo le5os 290,0

Privatizavimo fondo le5os 11 000,0

IS VISO: ll542,,78

Kreditinis isiskolinimas: 2015 m. pradZioje (2015-01-01) - 975,05
2015 m. pabaigoje (2015-12-31) -711,96

Bendras kreditinis isiskolinimas sumaZejo, bet liko del nepakankamo finansavimo

komunalinems paslaugoms.
Per 2015 m. buvo sutaupyta 27 150 eurq i5 darbo uZmokesdio bei Sodros, ir jie panaudoti

komunalinems iSlaidoms (13 453 eurai) ir virtuves renovacijos i5laidoms apmoketi.

3. [staigos ugdymo veikla pagal igyvendinamas programas

2015 m. vykdytas tgstinis kryptingas ugdymo programq igyvendinimas. Mokykloje-

darZelyje igyvendintos ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo programos (4 klase).

{staigoi ,rgdy-o turini reglamentavo direktoriaus isakymais patvirtinti dalykq ir ugdymo sridiq

ilgalaikiai ugdymo planai ir programos.- 
Ugdymas buvo igyvendinamas per krypting4, nuoseklq pedagogo ir vaiko bendradarbiavim4

ir orientuotas i ugdytiniq poreikius bei rezultat4, atsiZvelgiant i vaiko prigimtines galias, jo

individualiQ patirti. Ikimokykliniame ir priesmokykliniame amZiuje, atsiZvelgiant i amZiaus tarpsniq

ypatumus, individualias galimybes, pletoti kiekvieno vaiko gebejimai per ivairiapusq veikl4.

Kiekviena veikla buvo tikslinga, tada vaikui geriau suvokiamas ugdymosi prasmingumas.



fstaigos veiklos kryptingumas, atsiZvelgiant i bendruomenes poreikius, tgstinai orientuotas i
sveikatingumo ugdym4 ir kataliki5k4 ugdym4. Visiems norintiems ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo vaikams sudarytos s4lygos lankyti katechezes, muzikos terapijos, meno

terapijos, Sachmatq ir Sokio uZsiemimus. 5-6 metq ugdytiniai turi galimybg mokytis anglq kalbos
pradmenq ir krepSinio Zaidimo pradmenq.

Ketvirtos klases mokiniams organizuotas ir vykdytas pasiekimq ivertinimas taikant NEC
parengtus standartizuotus testus.

Mokymosi rezultatai aptarti pedagogq tarybos posedZiuose, vaiko gerovds komisijos
posedZiuose, tevq susirinkimq metu ir su padiais ugdytiniais.

Pradiniq klasiq mokiniai savirai5kos poreikius tenkino ne tik privalomosios ugdomosios
veiklos metu, bet ir neformaliojo vaikq Svietimo veikloje.

Buvo vykdomas Sviediamasis darbas sveikatingumo tematika, ji integruojant i ugdymo
programas. Visuomenes sveikatos prieZiuros specialiste atliko Sviediamqji darb4 ligq profilaktikai,
sveikatos i5saugojimo, higienos ig[dZiq formavimo klausimais. Buvo organizuojamas ir Svietimas

tevams bei pedagogams. Visuotiniame tevq susirinkime VSI ,,Mokymq ir psichologinio
konsultavimo centro" psichologe Vilma StundZiene vede seminar4 pedagogems ir tevams tema

,,Siuolaikinis vaikq drausminimas ir skatinimas", prane5im4 ,,Emocinds raidos itaka vaiko
tolimesniam vystymuisi" pristatd istaigos psichologe Rasa Berte5kaite, paskait4,,Fizine ir emocine
sveikata" vede Marijampoles visuomends sveikatos biuro sveikatos prieZiuros specialiste Simona
Steponavidiiite.

Dalyvavome VSf ,,Vaiko labui" socialiniq igudZiq ugdymo programoje ,,Zipio draugai",
tarptautiniuose matematikos ir anglq kalbos konkursuose ,,Keng[ra", Lietuvos futbolo federacijos
proj ekte,,Sugr4Zinkime vaikus i stadionus".

2015 m. m[sq istaigoje buvo suorganizuoti du renginiai savivaldybds mastu:
) Marijampoles savivaldybes 3-4 klasiq mokiniq anglq kalbos konkursas.
),,Advento futboliukas 2015" bendrojo ugdymo istaigq prie5mokyklinio ugdymo

komandoms.
Laimetos 5 pirmos vietos, 2 antros vietos, 2 tredios vietos respublikiniuose ir savivaldybes

organizuotuose konkursuose, turnymose, olimpiadose, parodose, projektuose. Dalyvavimas 23

renginiuose ivertintas padekos ra5tais.
Du 4 klases mokiniai, turintys mokymosi sunkumq, ugdomi pagal pritaikytas bendr4sias

programas. [staigoje 2014-2015 m. m. buvo 38 vaikai, (iS jq 26. ikimokyklinio anLiaus ir 12

mokyklinio amZiaus) turintys fonologiniq ir fonetiniq sutrikimq. Siems ugdyiniams specialiqj4

korekcing pagalb4 teike logopede.

4. [staigos dalyvavimas ivairiose programose, proj ektuose

Visuomenes sveikatos rdmimo programos projektas ,,Sveika gyvensena- gyvenimo bldas
nuo vaikystds" skirtas ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytiniams ir teveliams.

V5[,,Vaiko labuio'programa ,,Zipio draugai", skirta prie5mokyklinio ugdymo ugdyiniams.
VSf ,,Gelbekit vaikus" projektas ,,Draugyste be sienq", skirtas prie5smurtines grupes

dalyviams.

[staiga dalyvauja Europos s4jungos pieno tiekimo mokykloms programoje ,,Pienas vaikams"

ir Europos vaisiq vartojimo skatinimo mokyklose programoje.
Kovo 23-29 d. mtisq bendruomene dalyvavo VSf ,,Vaikq linija" (www.vaikulinija.lt)

inicijuotoje Veiksmo savaiteje BE PATYCIU.
Sausio l3-E)q dalyvavome visuotineje pilietineje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija".

5. fstaigos materialinEs bazds pokyiiai

Gavus 11 000 Eur savivaldybes finansavim4 i5 privatizavimo fondo, buvo pilnai irengta
nauja ikimokyklinio ugdymo grupe. LeSos panaudotos grupds, r[bines, virtuveles ir sanitariniq
patalpq remontui, santechnikos prekdms, baldams, Zaliuzems, indams, patalynes isigijimui.



I5 sutaupytq lesq pilnai suremontuota dw viena darZelio grupe su r[bine. { 5i4 grupg supirkti
visi nauji baldai, indai, patalyne, Zaliuzes. Sios grupes prausykla, tualetas ir virtuvele suremontuoti

likviduojant avaring situacij4 san. mazguose uZ 8 319,85 Eur, skirtus savivaldybes. Atliktas
remontas lop5elio grupes miegamajame, laiptinese pakeistos keturios nesandarios medines durys i
plastikines, sumontuotos Zaliuzes i dvi lop5elio grupes, atliktas direktoriaus kabineto remontas.

Pilnai suremontuotos virtuves patalpos ir nupirkta irangos bei inventoriaus uZ 8 146 Eur. Nupirktas
kompiuteris sekretorei ir buitines technikos (du dulkiq siurbliai, skalbimo maSina, du Saldytuvai) uL

2 519,81 Eur.
I3 2% le5q isigyta ra5omasis stalas, suvenyrq ir ,,suvalkiedio" prenumerata. I5 viso

panaudota 432,16Eur.
Marijampoles Visuomends sveikatos biurui laimejus projekt4, suremontuotas medicinos

kabinetas, nupirkti baldai ir reikalinga iranga.
Del vidaus strukturos pertvarkos nei vadoveliq, nei suolq nepirkta. UZ mokinio krepSelio

le5as isigijome kompiuteri, ugdymo priemoniq muzikiniam lavinimui, edukaciniq priemonig

darZelio grupems uL l 652,20 Eur.
Tvarkant istaigos lauko teritorij4, pasodinta 120 vnt. sodinukq, kuriq dalis del sausros

neprigijo. Nupirkta lauko inventoriaus vaikq Zaidimq aik5telems uZ 5 130 Eur.

6. fstaigos kultflros formavimas 2015 m.

Bendruomenes telkimas ir informavimas vykdytas atsiZvelgiant i istaigos veiklos

dokumentus: strategin! bei veiklos planus, grupiq ir klasiq parengtus bendradarbiavimo su tevais

planus.
Nuolat atnaujinama ir istaigos internetineje svetaineje adresu www.deguciumd.lt skelbiama

informacija apie Degudiq mokyklos-darZelio veikl4. Kasmet yra parengiamos bei istaigos
bendruomenei ir savivaldybes tarybai pristatomos metq veiklos ataskaitos. Apie istaigos veikl4
skleidZiama informacija teikiant publikacijas spaudai, reportaZus Marijampoles televizijai.

Aktyviai istaigos veikloje dalyvauja nemaLa dalis tevq, veikia aktyvus mokyklos-darZelio
tevq komitetas. Du kartus per metus organizuojami visuotiniai tevq susirinkimai, kuriq metu

vykdomas tevq Svietimas. Tevq komiteto iniciatyva istaigoje visus metus vyko Profesijq dienos,

kuriq metu teveliai vede uZsiemimus vaikams apie profesijas aI savo pomegius.
Mokykloje-darlelyje susitarta del vertybiq, elgesio norrnq, jos puoselejamos. lstaigos

kulturos pamatas yra kataliki5ka morale ir kultfrra bei sveika gyvensena. Informaciniuose stenduose,

renginiuose, tradicijose ir kituose faktuose atsispindi i5oriniai istaigos kulturos elementai.

[staigoje buvo paminetos Zymios datos ir Sventes: Sausio 13-oji, Vasario l6-oji, Kovo l1-
oji. Mokykla-darZelis turi ir savo tradicinius renginius ir Sventes: Mokslo ir Ziniq diena, Mokytojo
diena, Advento ir Kaledq Sventds, Kaziuko muge, Velykq Sventd, atsisveikinimo su darZeliu ir
mokykla Sventes. Jose atsispindi i5oriniai mokyklos-darZelio kultflros elementai. Bendruomenes

atstovai dalyvauja miesto renginiuose: Derliaus Sventeje ,,Sflduvos kraite", Miesto dienq eisenoje.

Mokyklos-darLelio ugdytiniams buvo rodomi ivairtis spektakliukai, koncertai, vyko
susitikimai su poete Zita Gailauskaite, su Marijampoles motery krep5inio komandos ,,S[duva"
krep5ininkemis ir jq treneriu.

Vasario men. mokyklos-darZelio bendruomend organizavo jau tradicine tapusi4 akcUq

,,Padovanok tikejim4 ligoniui", skirt4 Pasaulinei ligoniq dienai. Vaikq ir darbuotojq atstovai,

apsilankg ligonineje, ligoniams dovanojo vaikq pagamintus Gyvybes medZius, kaip vilties greidiau

pasveikli, simbolius, Buvo organizuota vaikq vasaros stovykla mokiniams, ivairus netradiciniai
renginiai kaip: VO ,,Gelbekit vaikus" organizuotas Solidarumo begimas, futbolo centro ,,S[duva"
trenerio Martyno Karpavidiaus organizuotos varZybos ,,Golas 2015u, Marijampoles profesinio
rengimo centro Paslaugq skyriaus mokiniq, vadovaujamq socialines pedagoges Kristinos
Mickevidienes suorganizuota Sviesos diena ir kt.

Bendradarbiavim4 vykdeme su socialiniais partneriais: Marijampoles visuomenes sveikatos

biuru, Marijampoles Zaidimq sporto mokykla, mokykla-darZeliu ,,Zelmeneliai", ,,Sauldso' pradine

mokykla, Marijampolds ,,Smalsudio" pradine mokykla, J. Totoraidio progimnazija, VO ,,Gelbekit
vaikus" Marijampoles struktiiriniu padaliniu, Nacionaliniu egzaminq centru, VS1 ,,Vaiko labui",



VilkaviSkio vyskupijos ,,Carituo', Marijampoles pedagogine psichologine tarnyba, Marijampoles
sporto centru ,,Suduva", Marijampoles apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Marijampoles
Degudiq senitinija, Marijampoles profesinio rengimo centru, VSf Nacionaline krep5inio akademija,

Yamaha muzikos mokykla.
Organizuojant ir vykdant ugdymo proces4 ir projekting veikl4, vyravo glaudls dalykiniai

rySiai ir su kitomis savivaldybes teisetvarkos institucijomis, Vaikq teisiq apsaugos skyriumi,

savivaldybes administracija, Svietimo istaigomis, nevyriausybinemis organizacijomis.

7. [staigos pagrindinds problemos 2015 m.

Reikalingas pastato ap3iltinimas, i5ords ir vidaus kapitalinis remontas, stogo rekonstrukcija.

o B[tinas susmukusiq nuograndq aplink pastatus sutvarkymas, nes vanduo plauna pamatus ir
semia rflsius.
o Bfltinas skalbyklos ir maisto sandelio remontas.

8. Veiklos perspektyvos 2016 m.

o Nuo 2016 m. rugsejo I d. tapsime vaikq lop5eliu-darZeliu.
r Numatoma isteigti nauj4 grupg ikimokyklinio amZiaus vaikams vietoje paskutines i5leidZiamos

4 klases.
o Planuojame suremontuoti maisto sandelio patalp4 ir vien4 lop5elio grupg su virtuvele bei

sanitarinemi s patalpomi s.

. Daug demesio skirti bendruomends bendradarbiavimo veikloms.
o Bendradarbiaujant su istaigos savivaldos institucijq atstovais, sprgsti aktualias problemas.
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