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VADOVO ŽODIS 

 

Esame atvira naujovėms, šiuolaikiška, besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti 

kokybiškas ugdymo paslaugas, siekianti ugdymą grįsti netradiciniais metodais, įtraukiančiais vaikus 

į aktyvią praktinę-kūrybinę veiklą, sveikoje, saugioje ir modernioje ugdymo aplinkoje.  

Pedagogės skatina ugdytinių saviraišką įvairiuose konkursuose, parodose, projektuose už 

įstaigos ribų. 2020 m. mažųjų laimėjimas - ikimokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai“ vaikučiai 

kartu su mokytoja Laura Žilioniene respublikiniame „Eliis didžiajame Kalėdiniame konkurse“ 

laimėjo II-ąją vietą, už kurią buvo apdovanoti spalvinimo knygelėmis visiems įstaigos ugdytiniams. 

Grupės papildytos mokomosiomis-edukacinėmis priemonėmis: edukacinių bitučių robotukų 

„Bee-bot“ komplektu, išmaniųjų žaislų komplektu „Išmaniosios katės“, įvairiais šiuolaikiškais 

konstruktoriais, edukaciniais žaidimais, magnetinėmis dėlionėmis, abėcėlėmis,kaladėlėmis, Opa pa 

CD įrašais, rinkiniais patirtiniam ugdymui „K-Explorer“ tyrinėjimo veikloms vidaus ir lauko 

erdvėse. 

Gerinant ugdymo sąlygas vaikams ir darbo sąlygas darbuotojams, atliktas salės ir laiptinių 

kapitalinis remontas, visose antro aukšto grupėse įrengti oro kondicionieriai. 
Mokytojos dalijosi patirtimi respublikinėse konferencijose „Mokyklų edukacinės erdvės ir 

ugdymo procesas“ ir „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“, kurių metu pristatė 

mūsų įstaigos sukurtas lauko erdves ir išradingą jų panaudojimą ugdymui. Pedagogės įsitraukia į 

šiuolaikinės inovatyvios vaikų ugdymo(si) metodikos STEAM veiklų vedimą. Kovo mėnesį 

prasidėjus karantinui, mokytojos operatyviai persiorientavo į nuotolinio ugdymo taikymą. 
Vis labiau keliama profesinė mokytojų kompetencijų kartelė, todėl pedagogai nuolat kelia 

savo kvalifikaciją lankydamiesi paskaitose, kursuose, mokymuose, seminaruose, konferencijose. 

Vykdoma pedagogų atestacija: 2020 m. vienai ikimokyklinio ugdymo mokytojai buvo suteikta vyr. 

mokytojo kvalifikacinė kategorija ir vienai - mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

Darbui su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, įrengta šviesos terapijos 

multisensorinė įranga terapijos kabinete, nupirkta sensoriniai indai „Vaivorykštė“ ir „Medūzų 

akvariumai“. Pagalbos vaikui specialistų kabinetai papildyti naujausia literatūra darbui suspecialiųjų 

poreikių turinčiais vaikais, ugdymo priemonėmis, mokomaisiais žaidimais, dėlionėmis, kalbos 

garsų atpažinimui ir taisyklingos tarties mokymui. 

Didelis dėmesys skiriamas edukacinėms lauko erdvėms. Nupirkta naujų lauko įrenginių –  

nameliai žaidybinei veiklai, du komplektai lauko staliukų su kėdutėmis. Svarbus yra ir estetinis 

lauko erdvių vaizdas – tvarkomi gėlynai, alpinariumai, sodas, iškiliųjų lysvių daržas, kruopščiai 

prižiūrima visa įstaigos lauko teritorija. Saugant teritorijoje esančius įrenginius, sumontuotos šešios 

modernios lauko teritorijos vaizdo stebėjimo kameros. 

Organizuojame sveikatai palankų vaikų maitinimą, didelį dėmesį skiriame produktų 

kokybei, tausojančiam maisto gaminimui, produktų derinimui.Įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos 

pieno tiekimo mokykloms programoje „Pienas vaikams" ir Europos vaisių vartojimo skatinimo 

mokyklose programoje.Įstaigos vaikų slaugytoja Kristina Dembinskienė dalyvavo respublikiniame 

Lietuvos ugdymo įstaigų konkurse „Mėgstamiausias vaikų patiekalas“ ir laimėjo I-ąją vietą už 

patiekalą „Grikių kotletai“. 

 



Problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai: 

 

 Sparčiai didėjant ugdytinių su specialiaisiais poreikiais skaičiui, trūksta pagalbos vaikui 

specialistų etatų: specialiojo pedagogo (0,25 et.) mokytojo padėjėjų darbui su specialiųjų poreikių 

vaikais (3 et.) 

 Būtinas pastato apšiltinimas, nes didelės šildymo sąnaudos ir vaikų ugdymo patalpose 

reikalingi papildomi šildymo įrenginiai, kad palaikyti tinkamą oro temperatūrą.  

 Įvažiavimo ir kiemo aikštelės asfalto danga sutrūkinėjusi duobėta, reikalingas perklojimas. 

 Susidėvėjusi lauko krepšinio aikštyno danga, netenkinanti aktyvaus vaikų judėjimo poreikio. 

 

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMĄ 

 

Lopšelio-darželio „Rasa“ veiklos plano tikslas – laiduoti kokybišką ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą saugioje, sveikoje ir modernioje aplinkoje, 

grindžiamą ugdymo turinio įvairove, kiekvieno ugdytinio poreikių tenkinimu ir individualios 

pažangos pokyčiu. 

Siekiant šio tikslo įstaigoje sudarytos sąlygos ugdyti įvairius bendruomenės poreikius. 

 

1. Organizuojamos įvairios papildomos veiklos. 

Lopšelyje-darželyje, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus,vaikams vykdomos papildomos 

veiklos: lopšelio grupių ugdytiniams - muzikos terapija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams siūlome vaikų jogos, keramikos, šokio, tikybos pradmenų užsiėmimus. Priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai turi galimybę mokytis ankstyvosios anglų kalbos pradmenų. Papildomas veiklas 

veda pedagogai, turintys specialų išsilavinimą. 

 

2. Pedagogės su savo ugdytiniais skatinamos dalyvauti įvairiose programose ir 

projektuose. 2020 m. dalyvavo: 

 Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų organizacijos „RIUKKPA“ projekte „Lietuvos Mažųjų žaidynės 2020“; 

skatinančiame vaikų fazinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą; 

 Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFa) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) 

Respublikiniame projekte „Futboliukas“, skirtame populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose 

patalpose; 

 VšĮ „Tikra mityba“ ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programos projekte 

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir 

praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą; 

 Respublikiniame projekte „Sveikata visus metus 2020“; 

 Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Sportuoju 

namuose“; 

 Lietuvos EKO mokyklų tinklo partnerystės projektuose; 

 VšĮ „Rūpi“ vaikų ir jaunimo atsakingo gyvenimo būdo projekte „Eko karta“, 

vienijančiame „Žalia pėda“ narius; 

 Respublikiniame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“; 

 Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų 

projekte-idėjų mugėje „Emocijų skrynelė“; 

 Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybiniame-

meniniame projekte „Žaidimų laukas“; 

 Respublikiniame priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte - parodoje 

„Emocijų šėlsmas“; 

 Tarptautiniame vaikų meno projekte „Karūna mamai“; 

 Respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogų 

projekte „Velykų margutis“; 

 Tarptautinės eTwininng programos penkių projektų kūrėjais ir dalyviais: „Bzzz bzzz 

bzzz the fiels!“, „My friend is water“, „Crying bread is eaten by the lazy. Ongoing projekt “, 

„Muzika spalvų ir vėjo 2020“, „Rieda rudens traukinys/An autumn train is running“; 



 Sausio 13-osios paminėjime visuotine pilietine iniciatyva akcijoje „Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

 Akcijoje „Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą, skambindami varpais“; 

 Savanoriškoje akcijoje „Padovanok tikėjimą ligoniui“; 

 Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatingumo ugdymo akcijoje „Rytinė 

mankšta – geros dienos pradžia“; 

 

3. Įvairių renginių inicijavimas ir skatinimas. 

Lopšelis-darželis organizuoja tradicinius, kalendorinius renginius, šventes įstaigos ir kitų 

miesto įstaigų bendruomenei: 

 Šventinis Trijų karalių apsilankymo rytmetis; 

 Kūrybinių darbų paroda „Senių besmegenių šalyje“; 

 Žiemos sporto šventė „Sportui šaltis nebaisus – kviečiame pajudėt visus“; 

 Šventinis rytmetis „Lietuva, gėlele žydėki“; 

 Tradicinė Užgavėnių šventė „Oi tu, žiema žiema...“; 

 Šventinė Kaziuko mugė; 

 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui sveikinimas Marijampolės kolegijoje; 

 Paroda iškiliųjų lysvių traukinuke „Sveiki gyvi, čiulbuonėliai“; 

 Virtuali Velykinių kūrybinių darbelių paroda; 

 Priešmokyklinukų atsisveikinimo su darželiu šventė „Sudie, darželi“; 

 Mokslo metų pradžios šventė „Ranką draugui tiesiu...“; 

 Pažintinė-edukacinė paroda „Čipolino traukinuke“ „Rudens karalystėje“; 

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų karpinių 

fotografijų paroda „Balti užuolaidėlių raštai“; 

 Kalėdinių dekoracijų paroda lauko erdvėse „Kalėdinė žvaigždė“; 

 Adventiniai renginiai grupėse; 

Ugdytiniams suorganizuotos edukacinės-pažintinės išvykos į Sasnavos „Zuikių muziejų“ ir 

Kalvarijos savivaldybės „Zooparką“; 

Išsamiau su įstaigoje vykusiais renginiais galima susipažinti vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 

internetiniame puslapyje adresu: www.ldrasa.lt. Įstaigos veiklos sklaida atliekama, teikiant 

publikacijas spaudai, reportažus Marijampolės televizijai. 

 

4. 2020 m. lopšelyje-darželyje „Rasa“ buvo įgyvendinamos šios prevencinės programos, 

integruojant jas į ugdymo(si) procesą:  

 VšĮ „Vaiko labui“ ankstyvosios prevencijos ir socialinio ugdymo programa „Zipio 

draugai“, skirta priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams; 

 VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“ socialinio ir emocinio ugdymo programa „Laikas 

kartu“, skirta priešmokyklinio ugdymo ugdytiniams ir tėveliams; 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa; 

 Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (ikimokyklinis amžius). 

 

5. 2020 m. vyko prevenciniai renginiai įstaigos bendruomenei: 

 Sausio 13-ajai paminėti akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; 

 Edukacinė-sveikatingumo veikla „Pirmoji pagalba – skubus žingsnis“; 

 Fizinio aktyvumo pamokėlės ugdytiniams Marijampolės visuomenės sveikatos biure; 

 Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ I-ojo etapo festivalis „Žiemos estafetės“ 

 Akcija „Padovanok tikėjimą ligoniui“; 

 Akcija „Baltajam badui- ne“; 

 Edukacinė-praktinė veikla „Regos higiena. Akių mankšta“; 

 Prevencinė akcija „Rūšiuoju – gamtą tausoju“; 

 Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020 ׅ“ sezono uždarymo šventė; 

 Sveikatingumo diena „Sportuok, draugauk, sveikas auk“; 

 VO „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas „7-asis Solidarumo bėgimas 2020“ 

 Edukacinė-praktinė veikla „Daržovės ir vaisiai – sveikatos šaltinis“; 

 Prevencinė-edukacinė veikla „Svečiuose policijos bičiulis –Amsis“; 



 Trumpalaikis projektas „vaisiai ir daržovės skanu ir sveika“;  

 Pėsčiųjų žygis „10 000 žingsnių yra vieni juokai“; 

 Akcija „Maistas - beglobiams gyvūnams“; 

 Tolerancijos dienos paminėjimas paroda „Tolerancijos dėlionė“; 

 EKO veikla „Arbatėlė arbata“; 

 Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas piešinių paroda „Geriausia padėka – 

nuoširdi šypsena“; 

 

2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį „Rasa“ lankė 223 ugdytiniai.  

Suformuotos: 3– lopšelio grupės, 7 – darželio grupės ir 2 - priešmokyklinio ugdymo grupės.    

 

Ugdytinių skaičiaus kaita: 

 2020 m. pradžioje 2020 m. pabaigoje 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 185 182 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai 33 39 

Iš viso ugdytinių 218 221 

 

KITA INFORMACIJA 

 

Įstaigos finansavimas 2020 m. 

Lėšos 
Patvirtinti 

asignavimai 

Realiai gautos 

lėšos 

Aplinkos  388900,00 388900,00 

Mokymo lėšos 281200,00 281200,00 

Įstaigos pajamos 67000,00 66416,26 

Nemokamas maitinimas 5400,00 3989,19 

IŠ VISO: 742500,00 740505,45 

 

Paramos ir kitos lėšos 

2 proc. 1556,04 

IŠ VISO: 1556,04 

 

Kreditinis įsiskolinimas: 2020 m. pradžioje (2020-01-01) – 0,00 EUR. 

2020 m. pabaigoje (2020-12-31) – 174,88 EUR.  

2020 metų asignavimai įsisavinti 99,73%, numatyti finansiniai rodikliai įvykdyti. 

Per 2020 m. buvo sutaupyta 800,00 eurų savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio lėšų. Šios 

lėšos panaudotos apmokėti už komunalines paslaugas. 
 

Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2020metus: 

 

1. Atliktadviejų laiptinių ir salės kapitalinis remontas už 8800 eurų.                                        

2. Į grupes nupirkta įvairių ugdymo priemonių už 1800 eurų.  

3. Įsigyta lauko žaidimo aikštelės įrangos už 1500 eurų.  

4. Įsigyta du kompiuteriai už 960 eurų. 

5. Nupirkta spec. rūbų darbuotojams  už 350 eurų. 

6. Nupirkta multisensorinės įrangos terapijos kabinetui už 3300 eurų. 

7. Sumontuoti trys oro kondicionieriai: du į grupes ir vienas į kabinetą už 2300 eurų. 

8. Sumontuotos šešios lauko vaizdo stebėjimo kameros už 1300 eurų.  

9. Nupirkta baldų 1440 eurų. 

 

Informacija apie įvairių institucijų atliktus patikrinimus 

 

Lopšelyje-darželyje „Rasa“ 2020 m. patikrinimų nebuvo. 

 

 

 



Planuojami veiklos pokyčiai 

 

Mūsų įstaiga 2021 m. planuoja tapti visaverte STEAM tinklo nare, sudarant sąlygas 

inovatyvios STEAM metodikos taikymui vaikų ugdymo procese. 

Įdiegti elektroninį dienyną. 

Atnaujinti lopšelio-darželio internetinę svetainę, kad atitiktų įstaigų svetainėms keliamus 

reikalavimus. 

2020 m. pateikus paraišką ir gavus finansavimą iš Klimato kaitos programos lėšų, 2021 m. 

planuojama įrengti fotovoltinę saulės elektrinę, kurios pagaminta elektros energija bus panaudojama 

vidaus reikmėms. 

Pagal galimybes ir skirtas lėšas planuojami darbai vidaus erdvių ir darbuotojų darbo sąlygų 

pagerinimui. Numatyta 2021 m. vasarą renovuoti vieną ikimokyklinio ugdymo grupę, papildomai 

įrengiant darbuotojams sanitarinį mazgą, vaikų miegamojo ir veiklos zonas atskiriant stikline 

pertvara.  

 
 
 
Direktorė    Raselė Sutkauskienė 
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