
 

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 2021-2023-ŲJŲ METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 
UGDYMOSI IR UGDYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS 2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
2022-01-20 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 1. Atnaujintos ugdymo procesui reikalingos 
priemonės ir kompiuterinė įranga.  
2. Informacija tėvams apie ugdytinių pasiekimus 
teikiama pasitelkiant informacines technologijas.  
3. Suteikta pedagoginė, psichologinė bei 
logopedinė pagalba visiems jos pageidavusiems. 

85 % 
 

60 % 
 

85 % 

85 % 
 

60 % 
 

85 % 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 

  

 02 Tikslas. Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos 
kėlimas, ugdantis pedagogo kompetencijas. 

     

R-01-01-02-01-01 Dirba kvalifikuoti pedagogai, 3 pedagoginiai 
darbuotojai įgijo aukštesnę kvalifikacinę 
kategoriją. 

70 % 70 % 100 %   

P-01-01-02-01-02 Darbuotojams organizuotas seminaras įstaigoje. 1 1 100 %   
P-01-01-02-01-03 Organizuoti metodiniai renginiai įstaigos ir 

savivaldybės pedagogams. 
2 2 100 %   

P-01-01-02-01-04 Finansuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai ir 
seminarai. 

30 
darbuotojų 

30darbuotojų 100 % Dalis darbuotojų 
lankė nemokamus 

seminarus 

 

 03 Tikslas. Vykdyti priemones, turinčias 
netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo 
procesui. 

     

 03.01 Uždavinys. Plėtoti pažintinį, tautinį, 
dvasinį ugdymą. 

     



2 

 

P-01-01-03-01-01 Organizuotos ugdytinių pažintinės išvykos į 
edukacinius renginius,  
rengiamos tradicinės religinės šventės 
bendruomenės nariams.  

60 vaikų 
 

20 
renginių 

60 vaikų 
 

22 renginiai 

100 % 
 

110 % 

  

 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 % 40 % 80 % Dėl karantino ir 
epidemiologinių 

apribojimų 
nepasiekti tikslai 

 

P-01-01-03-02-02 Organizuotos projektinės veiklos – Sveikatos 
rėmimo programos projektų, prevencinių ir 
aplinkosaugos programų įgyvendinimas, 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.  

 
20 

renginių 

 
30 renginių 

 
150 % 

  

P-01-01-03-02-03 Įsigyti elektros, skalbimo, valymo ir panašių 
priemonių, reikalingų užtikrinti saugias ir sveikas 
sąlygas ugdytiniams. 

6600 Eurų 5500 Eurų 83 %   

 04 Tikslas. Užtikrinti estetiškos ir modernios 
aplinkos kūrimą. 

     

 04.01 Uždavinys. Pagerinti edukacines aplinkas 
ugdytiniams. 

     

R-01-01-04-01-01 Įsigyti trūkstamų baldų švietimo pagalbos 
specialistų bei sveikatos priežiūros kabinetams ir 
ugdymo grupėms. 

80% 80% 100%   

P-01-01-04-01-02 Įsigyti edukacinių priemonių grupėms ir lauko 
inventoriaus. 

3700 Eur 6036 Eur 137% Sutaupytos lėšos 
iš kitų šaltinių 

 

 04.02 Uždavinys. Užtikrinti paslaugų įvairovę 
kokybiškam įstaigos funkcionavimui. 

     

R-01-01-04-02-01 Techninio ir administracinio personalo darbo 
užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo 
fondas. 

100 % 100 % 100 %   

P-01-01-04-02-02 Mitybos paslaugos. 100 % 100 % 100 %   
P-01-01-04-02-03 Komunalinės, ryšių ir kitos paslaugos.  100 % 100 % 100 %   

 05 Tikslas. Suremontuoti ikimokyklinio 
ugdymo  grupę ir terapijos kabinete įrengti 
sensorinį kampelį. 
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 05.01 Uždavinys. Atsižvelgiant į poreikį 
suremontuoti vieną ikimokyklinio ugdymo 
grupę, užtikrinti paslaugų kokybę bei įvairovę. 

     

R-01-01-05-01-01 

Kapitalinis lopšelio grupės Nr. 7 remontas  

7000 Eur 3500 Eur 50 % Kai kurie baldai ir 
priemonės san. 

mazgui panaudota 
dėvėtos 

 

R-01-01-05-01-02 Stiklinės pertvaros montavimas, durų, grindų 
dangos keitimas, tualeto darbuotojams įrengimas, 
reikalingų baldų ir kompiuterinės įrangos 
įsigijimas 

6500 Eur 6500 Eur 100 %   

 05.02 Uždavinys. Atsižvelgiant į bendruomenės 
poreikius terapijos kabinete įrengti sensorinį 
kampą. 

     

R-01-01-05-02-01 Sumontuoti sensorinę įrangą (burbulų vamzdžiai, 
platforma, akriliniai veidrodžiai, šviečiantis 
pluoštas) terapijos kabinete. 

70 % 70 % 100 %   

P-01-01-05-02-02 Sienos sensorinei įrangai montuoti paruošimas 100 % 100 % 100 %   
 06 Tikslas. Saulės fotovoltinės elektrinės 

įrengimas 
     

 06.01 Uždavinys. Siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį aplinkai ir išlaidas už elektros energiją, 
ant įstaigos stogo įrengti saulės elektrinę. 

     

R-01-01-06-01-01 Saulės elektrinės montavimo darbai ir paleidimas. 100 % 100 % 100 %   
R-01-01-06-01-02 Elektrotechninių darbų atlikimas. 90 % 100 % 100 %   
 
 

Direktorė       Raselė Sutkauskienė 


