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1. BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ
Tikslas - atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes,
sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti.
Uždaviniai:
 teikti vaikui nuo 1,5 metų (esant laisvų vietų nuo 1 metų) iki 6/7 metų kokybišką
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius,
plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
 ugdyti gebėjimą suprasti, suvokti kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save
pažįstant pasaulį;
 plėtoti vaiko socialinę ir emocinę patirtį;
 žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo
būdus;
 padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas
krikščioniškajai vaikų pasaulėžiūrai ugdyti;
 kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityviąją patirtį.
Tikslo ir uždavinių įgyvendinimo rezultatas - kokybiškas šiuolaikiškas ugdymas,
skatinantis sveiko ir doro ugdytinio asmenybės raidą ir sudarytos palankiausios sąlygos vaikui
atsiskleisti ir tobulėti.
Įdiegtos naujovės 2016 m.:
Baigus tinklo pertvarką Marijampolės Degučių mokykla-darželis nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
tapo Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Rasa“. Vietoje buvusios paskutinės ketvirtos klasės
įsteigta papildoma ikimokyklinio ugdymo grupė.
Kompiuterizuotos visos lopšelio-darželio grupės, visur veikia internetas.
Bendras ugdytinių skaičius
2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį lankė 186 ugdytiniai. Suformuotos 3 lopšelio,
5 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.
Ugdytinių skaičiaus kaita
2016 m. pradžioje
Ikimokyklinio amžiaus vaikai
145
Priešmokyklinio amžiaus vaikai
23
Pradinių klasių mokiniai
19
Iš viso ugdytinių
187
Laisvų vietų lopšelyje-darželyje „Rasa“ nėra.

2016 m. pabaigoje
158
28
186
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Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija ir jos pokyčiai per 2016 m.
Lopšelyje-darželyje dirba:
8 - auklėtojos;
8 - vyr. auklėtojos;
5 - auklėtojos metodininkės;
1 – vyr. logopedė;
1 - socialinė pedagogė
1 - psichologė
1 - vyr. meninio ugdymo pedagogė
2016 m. pedagogės ir kiti darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Įstaigoje buvo organizuotos Metodinės dienos, kurių metu
pedagogės dalijosi gerąja patirtimi bei gauta informacija seminarų metu, visiems darbuotojams buvo
organizuotas seminaras „Sveika ir pilnavertė mityba, kad būtume laimingi“. Vienai auklėtojai buvo
suteikta vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
2. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS 2016 M.
Lėšos
Aplinkos
Pavėžėjimas
Mokinio krepšelis
Įstaigos pajamos
Nemokamas maitinimas
Mokinio reikmėms įsigyti
IŠ VISO:

Patvirtinti asignavimai
255 900,0
300,0
174 600,0
55 000,0
3 000,0
100,0
488 900,0

Realiai gautos lėšos
265 095,32
229,68
169 700,0
47 644,49
929,39
57,00
483 655,88

Paramos lėšos
2 proc.
Sveikatos rėmimo projekto lėšos
IŠ VISO:

530,39
400,0
930,39

Kreditinis įsiskolinimas: 2016 m. pradžioje (2016-01-01) – 711,96 Eur.
2016 m. pabaigoje (2016-12-31) – 0,15 Eur. (už ryšių paslaugas)
Kreditinio įsiskolinimo komunalinėms paslaugoms neliko, nes įstaigai skirtos lėšos buvo
naudojamos racionaliai ir papildomai skolai padengti buvo skirta 1 400 Eur.
Per 2016 m. buvo sutaupyta 22 600 eurų iš darbo užmokesčio bei soc. draudimo. Didžioji jų
dalis panaudota komunalinėms išlaidoms (14 700 Eur.), likusieji - grupių remontui.
3. ĮSTAIGOS UGDYMO VEIKLA PAGAL ĮGYVENDINAMAS PROGRAMAS
2016 m. vykdytas tęstinis kryptingas ugdymo programų įgyvendinimas. Iki rugsėjo 1 d.
įgyvendintos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos. Nuo rugsėjo 1 d.,
pertvarkius įstaigos vidaus struktūrą, įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programos. Įstaigos ugdymo turinį reglamentavo direktoriaus įsakymais patvirtinti dalykų ir ugdymo
sričių detalieji ugdymo planai ir programos.

Ugdymas buvo įgyvendinamas per kryptingą, nuoseklų pedagogų ir vaiko bendradarbiavimą
ir orientuotas į ugdytinių poreikius bei rezultatą, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo
individualią patirtį. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių
ypatumus, individualias galimybes, plėtoti kiekvieno vaiko gebėjimai per įvairiapusę veiklą.
Įstaigos veiklos kryptingumas, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, tęstinai orientuotas į
sveikatingumo ugdymą ir katalikišką ugdymą. Visiems norintiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo vaikams sudarytos sąlygos lankyti katechezės, muzikos terapijos, keramikos, šachmatų ir
šokio užsiėmimus. 5-6 metų ugdytiniai turi galimybę mokytis anglų kalbos pradmenų ir krepšinio
žaidimo pradmenų.
Ketvirtos klasės mokiniams buvo organizuotas ir vykdytas pasiekimų įvertinimas, taikant
NEC parengtus standartizuotus testus, ir TIMMS tyrimas.
Mokymosi rezultatai aptarti pedagogų tarybos posėdžiuose, vaiko gerovės komisijos
posėdžiuose, tėvų susirinkimų metu ir su pačiais ugdytiniais.
Buvo vykdomas šviečiamasis darbas sveikatingumo tematika, jį integruojant į ugdymo
programas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė atliko šviečiamąjį darbą ligų profilaktikai,
sveikatos išsaugojimo, higienos įgūdžių formavimo klausimais. Buvo organizuojamas ir švietimas
tėvams bei pedagogams. Visuotiniame tėvų susirinkime direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima
Kukalienė pristatė pranešimą tema „Kompleksinės ugdomosios veiklos organizavimas Degučių
mokykloje-darželyje“, tėvai buvo supažindinti su naujais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
dokumentais, veiklos planavimo ir vertinimo sistema vaiko pasiekimų žingsniais atskirose amžiaus
pakopose.
2016 m. mūsų įstaigoje buvo suorganizuoti renginiai savivaldybės mastu:
 Marijampolės savivaldybės 3-4 klasių mokinių anglų kalbos konkursas.
 „Advento futboliukas 2016“ ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo
komandoms.
Gruodžio mėnesį Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje organizuota regioninė
bendrojo ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda „Prakartėlę kuriu, širdelę Šv. Kalėdoms ruošiu.
Laimėtos 3 prizinės antros vietos respublikiniuose ir savivaldybės organizuotuose
konkursuose, parodose, projektuose. Atstovavimas įstaigą 35 renginiuose įvertintas padėkos raštais.
Du 4 klasės mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, buvo ugdomi pagal pritaikytas bendrąsias
programas. Įstaigoje 2015-2016 m. m. buvo 31 vaikas, (iš jų 29 ikimokyklinio amžiaus ir 2
mokyklinio amžiaus) turintys fonologinių ir fonetinių sutrikimų. Šiems ugdytiniams specialiąją
korekcinę pagalbą teikė logopedė.
Vaikų saugumui užtikrinti yra laikomasi higienos normų reikalavimų (įstaigos teritorija
aptverta tinkamo aukščio tvora, sudėti langų ribotuvai, pagal galimybes prižiūrimi lauko įrenginiai ir
t.t.). Ugdytiniai yra nuolatinėje darbuotojų priežiūroje, Įstaigoje dirba socialinis pedagogas bei
psichologas, kurie ugdytiniams ir jų tėvams (globėjams) teikia reikiamą pagalbą. Yra patvirtintas
Ugdytinių pasiėmimo iš Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ aprašas, su kuriuo pasirašytinai
supažindinami visi tėvai (globėjai). Vaikai neatiduodami neblaiviems tėvams, svetimiems žmonėms.
4. ĮSTAIGOJE NAUDOJAMOS AKTYVIOS PATYČIŲ PREVENCIJOS
PRIEMONĖS
Įstaigoje 2016 m. buvo vykdomos šios prevencinės programos ar priemonės:
VšĮ „Vaiko labui“ socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, skirta priešmokyklinio
ugdymo ugdytiniams.
Kovo 14-20 d. mūsų bendruomenė dalyvavo VšĮ „Vaikų linija“ (www.vaikulinija.lt)
inicijuotoje Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ, buvo organizuota Tolerancijos diena;
Gyvenimo įgūdžių ugdymas (4 klasėje);
Gyvenimo įgūdžių ugdymas (ikimokyklinis amžius);
„Sveikos gyvensenos ugdymas" - gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (4 klasėje);

5. ĮSTAIGOS DALYVAVIMAS ĮVAIRIOSE PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE
Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Sveika gyvensena - gyvenimo būdas nuo
vaikystės“ skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytiniams ir tėveliams.
Gautas 400,00 Eur finansavimas.
Lietuvos futbolo federacijos projektas „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“. Gauta parama 10
futbolo kamuolių ir 1 komplektas (2 vnt.) futbolo vartų, paramos bendra vertė 754,75 Eur.
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ projektas „Draugystė be sienų“ skirtas priešsmurtinės grupės
dalyviams.
Įstaiga dalyvauja Europos sąjungos pieno tiekimo mokykloms programoje „Pienas vaikams"
ir Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje.
Sausio 13-ąją dalyvavome visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
6. ĮSTAIGOS MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI
Įrengta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė (už 8 240 Eur.). Lėšos panaudotos grupės, rūbinės,
virtuvėlės ir sanitarinių patalpų remontui, santechnikos prekėms, baldams, žaliuzėms, indams,
patalynės įsigijimui.
Iš sutaupytų lėšų suremontuotos dar dvi ikimokyklinio ugdymo grupės (už 9 324 Eur.) Šioms
grupėms nupirkta naujų baldų, indų. Atliktas remontas san. mazguose. Pilnai suremontuota maisto
sandėlio patalpa, nupirkti baldai (1 526 Eur.). Atliktas remontas buhalterijoje (500 Eur.)
Nupirktas šaldytuvas į virtuvę, du spausdintuvai, garso aparatūra ir spec. rūbai už 1 445 Eur.
Iš mokinio krepšelio lėšų įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 2 900 Eur. (5 kompiuteriai).
Taip pat nupirkta ugdymo priemonių už 629 Eur. (muzikos instrumentai, dienynai, knygelės, kaladžių
rinkiniai).
Iš 2% lėšų panaudota 362 Eur. įvairioms reikmėms (įsigyta pagalvėlių į terapijos kambarį,
sumokėta už įstaigos nuostatų registravimą, „Suvalkiečio" prenumeratą, internetinės svetainės
mokesčius).
Tvarkant įstaigos lauko teritoriją, įrengtas naujas alpinariumas, pasodinta 50 vnt. sodinukų,
pastatyta didelė lauko pavėsinė (1 117 Eur.).
7. ĮSTAIGOS KULTŪROS FORMAVIMAS 2016 M.
Bendruomenės telkimas ir informavimas vykdytas atsižvelgiant į įstaigos veiklos
dokumentus: strateginį bei veiklos planus, grupių bendradarbiavimo su tėvais planus, skirtus
Bendruomenės metams paminėti.
Nuolat atnaujinama ir papildoma informacija apie lopšelio-darželio „Rasa“ veiklą įstaigos
internetinėje svetainėje adresu www.ldrasa.lt . Kasmet yra parengiamos bei įstaigos bendruomenei ir
savivaldybės tarybai pristatomos metų veiklos ataskaitos. Įstaigos veiklos sklaida atliekama teikiant
publikacijas spaudai, reportažus Marijampolės televizijai.
Aktyviai lopšelio-darželio veikloje dalyvauja nemaža dalis tėvų, veikia aktyvus įstaigos tėvų
komitetas. Organizuojami visuotiniai tėvų susirinkimai, kurių metu vykdomas tėvų švietimas. Tėvų
komiteto iniciatyva įstaigoje visus metus vyko Profesijų dienos, kurių metu tėveliai vedė užsiėmimus
vaikams apie profesijas ar savo pomėgius.
Lopšelyje-darželyje susitarta dėl vertybių, elgesio normų, jos puoselėjamos. Įstaigos kultūros
pamatas yra katalikiška moralė ir kultūra bei sveika gyvensena. Informaciniuose stenduose,
renginiuose, tradicijose ir kituose faktuose atsispindi išoriniai įstaigos kultūros elementai.
Įstaigoje buvo paminėtos žymios datos ir šventės: Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji.
Lopšelis-darželis turi ir savo tradicinius renginius ir šventes: Mokslo ir žinių diena, Mokytojo diena,
Advento vakarojimai, Kalėdų šventės, Kaziuko mugė, vaikų Velykėlės, šeimų sporto šventė,
išleistuvių šventės. Jose atsispindi išoriniai įstaigos kultūros elementai. Bendruomenės atstovai
dalyvauja miesto renginyje - Miesto dienų eisenoje, akcijoje „Žydintis tiltas“.
Įstaigos ugdytiniams buvo rodomi įvairūs spektakliukai, koncertai, vyko susitikimai su
Marijampolės moterų krepšinio komandos „Sūduva" krepšininkėmis.

Kovo mėn. mokyklos-darželio bendruomenė organizavo jau tradicine tapusią akciją
„Padovanok tikėjimą ligoniui”, skirtą Pasaulinei ligonių dienai. Vaikų ir darbuotojų atstovai,
apsilankę ligoninėje, ligoniams dovanojo vaikų pagamintus Gyvybės medžius, kaip vilties greičiau
pasveikti, simbolius. Buvo organizuota vaikų vasaros stovykla mokiniams, įvairūs netradiciniai
renginiai kaip: VO „Gelbėkit vaikus“ organizuotas Solidarumo bėgimas, Marijampolės profesinio
rengimo centro Paslaugų skyriaus mokinių, vadovaujamų socialinės pedagogės Kristinos
Mickevičienės organizuotas Advento rytmetis, gerumo akcija „Pagalba beglobiams gyvūnams“,
dalyvavome respublikinėje ekologinėje akcijoje „Kamštelių vajus“.
Bendradarbiavimą vykdėme su socialiniais partneriais: Marijampolės visuomenės sveikatos
biuru, Marijampolės žaidimų sporto mokykla, mokykla-darželiu „Želmenėliai“, „Saulės“ pradine
mokykla, Marijampolės „Smalsučio" pradine mokykla, J. Totoraičio progimnazija, VO „Gelbėkit
vaikus“ Marijampolės struktūriniu padaliniu, Nacionaliniu egzaminų centru, VšĮ „Vaiko labui",
Vilkaviškio vyskupijos „Caritu“, Marijampolės pedagogine psichologine tarnyba, Marijampolės
sporto centru „Sūduva“, Marijampolės apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Marijampolės
Degučių seniūnija, Marijampolės profesinio rengimo centru, VšĮ Nacionaline krepšinio akademija,
Yamaha muzikos mokykla.
Organizuojant ir vykdant ugdymo procesą, projektinę ir prevencinę veiklą, vyravo glaudūs
dalykiniai ryšiai su Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
departamento Švietimo skyriumi, Vaikų teisių apsaugos skyriumi, švietimo įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis.
8. ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS 2016 M.
 Reikalingas pastato apšiltinimas, išorės sienų kapitalinis remontas, stogo rekonstrukcija, nes
didelės šildymo sąnaudos, o patalpose vis tiek vėsu ir per kiaurą stogą bėgdamas vanduo gadina jau
suremontuotas patalpas.
 Būtinas susmukusių nuograndų aplink pastatus sutvarkymas, nes vanduo plauna pamatus ir semia
rūsius, iš kurių drėgmė per grindis kyla į grupes.
 Įvažiavimo ir kiemo aikštelės asfalto danga sutrūkinėjusi duobėta, reikalingas perklojimas.
 Būtinas skalbyklos ir koridorių remontas.
9. VEIKLOS PERSPEKTYVOS 2017 M.
 Gavus finansavimą numatoma įsteigti dar vieną naują grupę ikimokyklinio amžiaus vaikams
buvusioje mokyklos prailgintos grupės patalpoje.
 Planuojame suremontuoti skalbyklą ir vieną lopšelio grupę su virtuvėle bei sanitarinėmis
patalpomis.
 Daug dėmesio skirti bendruomenės bendradarbiavimo veikloms.
 Bendradarbiaujant su įstaigos savivaldos institucijų atstovais, spręsti aktualias problemas.

Direktorė

Raselė Sutkauskienė

