
 

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 2020-2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

UGDYMOSI IR UGDYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

2021-01-15 Nr. __________ 
                                                                                                                              Marijampolė 

 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Vertinimo kriterijus Planuota Įvykdyta Įvykdymo 

procentas 

Nukrypimo 

priežastys 

Duomenų 

šaltinis 

 01 Tikslas. Užtikrinti lopšeliui-darželiui 

priskirtų ugdymo programų kokybišką 

įgyvendinimą. 

     

 01.01 Uždavinys. Organizuoti ugdymą pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

     

R-01-01-01-01-01 Įsigyta ugdymo procesui reikalingų priemonių: 

vaizdinių-mokomųjų-edukacinių priemonių, 

grožinės-pažintinės literatūros, atnaujinta ugdymo 

ir IKT priemonių ugdymosi bazė. 

2700 Eur  100 %   

R-01-01-01-01-02 Užtikrinta produktyvus mokymo lėšų, aplinkos 

lėšų ir įstaigos pajamų darbo užmokesčio ir 

Valstybinio socialinio draudimo fondo 

paskirstymas. 

 

100 % 100 % 100 %   

 02 Tikslas. Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas, ugdantis pedagogo kompetencijas. 

     

 02.01 Uždavinys. Siekti aukštos lopšelio-

darželio darbuotojų kvalifikacijos. 

     

R-01-01-02-01-01 Dirba kvalifikuoti pedagogai, 2 pedagoginiai 

darbuotojai įgijo aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. 

2 2 100 %   

P-01-01-02-01-01 Darbuotojams organizuoti mokymai įstaigoje. 2 2 100 %   

P-01-01-02-01-02 Organizuoti metodiniai renginiai įstaigos ir 

savivaldybės pedagogams. 

1 0 0 % Neįvyko dėl 

karantino 
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P-01-01-02-01-03 Finansuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai ir 

seminarai. 

45 

darbuotojai 

36 

darbuotojai 

Panaudota 

688 Eurai 

58 % Dalis darbuotojų 

lankė nemokamus  

nuotolinius 

seminarus 

 

 03 Tikslas. Vykdyti priemones, turinčias 

netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo 

procesui. 

     

 03.01 Uždavinys. Plėtoti pažintinį, tautinį, 

dvasinį ugdymą. 

     

P-01-01-03-01-01 Organizuotos ugdytinių pažintinės išvykos į 

edukacinius renginius, rengiamos tradicinės 

religinės šventės bendruomenės nariams.  

30 15 

Pažintinei 

veiklai 

panaudota 

142 Eur 

50 % Dalis renginių 

neįvyko dėl 

karantino 

 

 03.02 Uždavinys. Sudaryti sąlygas sveiko ir 

saugaus vaiko augimui. 

     

R-01-01-03-02-01 Tėvai dalyvavo diskusijose, projektuose, veiklose. 

Pagerėjo pedagogų, ugdytinių ir tėvų bendravimas 

ir bendradarbiavimas, socialiniai ryšiai. 40% 

ugdytinių reprezentuos įstaigą. 

60 % 30 % 50 % Neįvykdyta dėl 

karantino 

 

P-01-01-03-02-01 Organizuotos projektinės veiklos – Sveikatiados, 

Futboliuko, Lietuvos mažųjų žaidynių projektų, 

prevencinių ir aplinkosaugos programų EKO 

mokyklos įgyvendinimas, bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais.  

 

12 

renginių 

 

 10 

renginių 

 

80 % 

Neįvyko 2 

masiniai renginiai 

dėl karantino 

 

P-01-01-03-02-02 Įsigyti elektros, skalbimo, valymo ir panašių 

priemonių, reikalingų užtikrinti saugias ir sveikas 

sąlygas ugdytiniams. 

 

3100 Eurų 2629 Eurų 81 %   

 04 Tikslas. Užtikrinti estetiškos ir modernios 

aplinkos kūrimą. 

     

 04.01 Uždavinys. Pagerinti edukacines aplinkas 

ugdytiniams. 
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P-01-01-04-01-01 Atnaujinti baldai ikimokyklinio ugdymo grupėse. 2000 Eur 1440 Eur 72 %   

P-01-01-04-01-02 Įsigyta edukacinių priemonių grupėms ir lauko 

inventoriaus. 

4300 Eur 3458 Eur 80% Dėl karantino 

sumažintos lėšos 

 

 04.02 Uždavinys. Užtikrinti paslaugų įvairovę 

kokybiškam įstaigos funkcionavimui. 

     

R-01-01-04-02-01 Techninio ir administracinio personalo darbo 

užmokesčio ir VSD fondas. 

100 % 100 % 100 %   

P-01-01-04-02-01 Mitybos paslaugos. 100 % 100 % 100 %   

P-01-01-04-02-02 Komunalinės, ryšių ir kitos paslaugos.  

 

100 % 100 % 100 %   

 05 Tikslas. Suremontuoti salę ir dvi laiptines.      

 05.01 Uždavinys. Atsižvelgiant į bendruomenės 

poreikius suremontuoti darželio salę, užtikrinti 

paslaugų kokybę bei įvairovę (2020 m.). 

     

R-01-01-05-01-01 Kapitalinis salės remontas. 100 % 100 %    

R-01-01-05-01-02 Baldų ir kompiuterinės įrangos įsigijimas. 100 % 100 %    

 05.02 Uždavinys. Atlikti remontą antro 

korpuso laiptinėse, pakeisti turėklus į 

atitinkančius higienos normų reikalavimus. 

     

R-01-01-05-02-01 Atnaujintos laiptinės, pakeisti saugūs turėklai. 100 % 100 % 100 %   

 

 

Direktorė       Raselė Sutkauskienė 


