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1. Informacija apie įstaigą.
1.1. Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“ - bendrojo ugdymo mokykla.
Mokyklos-darželio tipas - pradinė mokykla, kitas ( ne pagrindinis) tipas - ikimokyklinio ugdymo
mokykla. Mokyklos-darželio pagrindinė paskirtis - pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis, kita
(ne pagrindinė) paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupės lopšelis-darželis.
Įstaigos veiklos sritis - švietimas.
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo
programa ir pradinio ugdymo programa. Kitos veiklos rūšys: neformalus švietimas ir pailgintos
darbo dienos grupės veikla.
1.2. Įstaigos vadovas. Direktorė Rita Maksimavičienė, pedagoginis darbo stažas - 31 metai,
vadybinis darbo stažas - 23 metai, iš jų 8 metus dirba šioje įstaigoje (direktore).
1.3. Kontaktinė informacija. Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“, adresas J.
Žemaitės g. 25. LT-68263, Marijampolė, tel. (8 343) 52575, mob. tel. 8 683 53631. El. paštas
zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt, internetinė svetainė www.zelmeneliaimd.lt
1.4. Įstaigos darbuotojai. 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje-darželyje dirbo 61 darbuotojas:
 administracijos darbuotojų - 4;
 pedagoginių darbuotojų - 30;
 nepedagoginių darbuotojų - 27.
2017 m. sausio 1 d. pareigybių skaičius buvo - 46,35.
2017 m. rugsėjo 1 d. pareigybių skaičius buvo - 46,35.
2017 m. rugsėjo 1 d. priimtas į darbą psichologas - 0,5 etatinio vieneto krūviu bei auklėtoja 1 etatinio vieneto krūviu.
Pedagogų kvalifikacija:
Direktorius
II vadovo kvalifikacijos kategorija
1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui II vadovo kvalifikacijos kategorija
1
Mokytojai metodininkai
3
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
1
Vyresnieji mokytojai
6
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
1
Vyresnieji auklėtojai
7
Auklėtojos
5
Socialinė pedagogė metodininkė
1
Vyresnioji logopedė
1
Logopedė metodininkė
1
Psichologas
1
Pailgintos dienos grupės vyresniosios auklėtojos
2
Pailgintos dienos grupės auklėtoja
1
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1.5. Bendras mokinių (vaikų) skaičius mokykloje-darželyje 2017-09-01 duomenimis:
Grupių
Vaikų
Grupė/klasė
skaičius
skaičius
Ikimokyklinio ugdymo grupės
5
112
Priešmokyklinio ugdymo grupės
2
36
Pradinės klasės
4
93
11
241
Viso:
2017 - 2018 m. m. į ikimokyklinio ugdymo grupes atvyko - 36 ugdytiniai, priešmokyklinę
ugdymo grupę - 4 ugdytiniai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

2. Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant Įstaigos veiklos planuose numatytus veiklos
tikslus.
2.1. Įgyvendintas įstaigai pavestas tikslas ir uždaviniai, suteiktos kokybiškos edukacinės
paslaugos. Užtikrinta sveika, saugi ugdymo aplinka.
2.2. Bendruomenei sistemingai teikta informacija apie valstybinės švietimo politikos
įgyvendinimą, steigėjo priimtus sprendimus bei mokyklos-darželio veiklos aktualijas.
2.3. Parengiau mokyklos-darželio vidaus tvarkos taisykles, kurios reglamentuoja mokyklosdarželio bendruomenės darbą.
2.4. Inicijavau Mokyklos-darželio 2017-2019 metų strateginio, 2017 metų veiklos planų
rengimą, ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimą, suburdama darbo grupes.
2.5. Kryptingai vykdytos įstaigos veiklos, kaitos procesų, ugdymo rezultatų įsivertinimas,
pedagoginė stebėsena, pedagogų veiklos refleksija. Vidaus audito, vertinimo ir įsivertinimo bei
stebėsenos rezultatai panaudoti kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams nustatyti, ugdymo
procesui, darbuotojų dalykinei kompetencijai tobulinti, veiklos prioritetams nustatyti.
2.6. Siekdama įgyvendinti nuolatinę mokinių pažangos stebėseną, mokytojų metodinėje
grupėje aprobavome diagramą, kurios pagalba mokiniai įsivertina ir fiksuoja individualią pažangą.
2.7. Vykdžiau švietėjišką veiklą darželio grupėse bei pradinėse klasėse. Inicijavau atlikti
tyrimą „Tėvų nuomonės apie ugdymo kokybę ir socialinį-emocinį klimatą mokykloje-darželyje
„Želmenėliai‘“, siekiant numatyti perspektyvas ugdymo kokybės ir socialinio-emocinio klimato
tobulinimui įstaigoje.
2.8. Užtikrinta efektyvi mokyklos-darželio veikla per praktinio mokymo sutarčių, sutartų
įsipareigojimų vykdymą, dirbančių pedagogų aukštą dalykinę kompetenciją, teikiamą specialiąją
pagalbą, vaiko individualių poreikių tenkinimą.
2.9. Didelį dėmesį skyriau saugios, estetiškos ir integralios ugdymosi aplinkos kūrimui,
sistemingai įgyvendinau edukacinių aplinkų kūrimo ir tobulinimo programą (sutvarkyti šaligatviai,
įrengtos dvi vaikų žaidimų aikštelės).
2.10. Užtikrintas finansinės politikos bei kontrolės įgyvendinimas. Rengti ir pateikti
steigėjui finansinės veikos ataskaitų rinkiniai, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita,
finansinės politikos dokumentai, tarifikacija.
2.11. 2017 m. analizuota įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklė, užtikrintas jų optimalus
valdymas ir naudojimas. Leisti įsakymai ir kontroliuotas jų vykdymas.
2.12. Inicijavau parengti mokyklos-darželio „Želmenėliai“ viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja viešųjų pirkimų vykdymą įstaigoje.
2.13. Užtikrinau pedagoginių bei kitų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą
bei pedagogų atestacijos vykdymą.
2.14. Rūpinuosi mokyklos-darželio intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,
tobulinau teorines žinias bei praktinius vadybinius gebėjimus, stiprinau įstaigos kultūrą.
2.15. Apie mokyklos-darželio veiklą, įstaigos strategiją, programų, projektų sudarymą ir
vykdymą, teikiamas paslaugas, apie organizuotą ir papildomą vaikų veiklą informuodavau tėvus
grupių/klasių susirinkimuose, mokyklos-darželio tarybos posėdžiuose.
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3. Įstaigos finansavimas 2017 m.:
Skirtos lėšos Eurais
Finansavimas %
Asignavimų planas
Gauti asignavimai
Aplinkos lėšos
260,1
243,5
93,6 %
Mokinio krepšelio lėšos
250,0
250,0
100 %
Specialiųjų programų lėšos
59,0
59,0
100 %
2017 m. įstaigos gautos paramos lėšos (pajamų mokesčio 2% ir t.t.) – 1467,83 Eur.
Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas:
 2017 m. pradžioje 2017 m. sausio 1 d. – 480,03 Eur;
 2017 m. pabaigoje 2017 m. gruodžio 31 d. – 13835,62 Eur. (šildymo išlaidos, mokesčiai
sodrai ir kitos išlaidos).
4. Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2017 metus:
2017 metais Marijampolės savivaldybės administracija skyrė lėšas dvejoms vaikų žaidimų
aikštelėms įrengti - 15 000 Eur. (papildytos krepšelio lėšos).
Iš mokinio krepšelio lėšų nupirkta mokymo priemonių - 4100 Eur., (1 kompiuteris, 2
projektoriai, 1 magnetinė lenta, 5 kamštinės lentos, sportinis inventorius, literatūra, papildanti
vadovėlius, grožinė literatūra, baldai mokymo priemonėms laikyti, žaislai ir žaidimai
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programai vykdyti. Vadovėlių nupirkta už 500 Eur. Iš
biudžeto lėšų nupirktas stacionarus kompiuteris ir skeneris ( 555 Eur.). Iš specialiųjų programų lėšų
nupirkta: baldai į sekretorės kabinetą, patalynė, lėkštės, dulkių siurblys, gesintuvai, žaliuzės į
valgyklą ir darželio grupę.
Iš įstaigos gautų paramos lėšų, pajamų mokesčio 2 % planuojame nupirkti konvekcinę
krosnelę maisto gamybai.
5. Informacija apie įvairių institucijų atliktus patikrinimus (jų išvadas, rekomendacijų
vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą).
Eil.
Institucijos, atliekančios
Patikrinimo tikslas
Patikrinimo išvada,
Nr.
patikrinimą, pavadinimas
rekomendacijų
įvykdymas
1.
Valstybinė energetikos inspekcija Planinis patikrinimas
Pažeidimų nenustatyta.
Alytaus teritorinis skyrius
2017-03-15
2.
Lietuvos metrologijos inspekcijos Planinis patikrinimas
Pažeidimų nenustatyta.
Marijampolės apskrities skyrius
2017-04-25
3.
Marijampolės teritorinė darbo birža
Planinis patikrinimas
Pažeidimų nenustatyta.
2017-05-30
4
Marijampolės apskrities priešgaisrinė Planinis patikrinimas
Pažeidimų nenustatyta.
gelbėjimo tarnyba
2017-07-05
5.
Nacionalinis
kontrolės
centras Vaikų žaidimų aikštelės Vaikų žaidimų aikštelės
„Inspektum“
kontrolė
įranga ir dangos, dėl
2017-08-05
atitikties standartų
reikalavimų vertinama.
Netinkama naudojimui
(palaipsniškai pakeisti
visas žaidimų aikšteles).
6.
Marijampolės VMVT
Planinis patikrinimas
Pažeidimų nenustatyta.
2017-11-14
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6. Įstaigoje naudojamos aktyvios patyčių ir smurto prevencijos priemonės
(skirta/gauta lėšų, įsigytos programos, priemonės, vykdyti mokymai ir kt.).
1. Mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ įgyvendinamos Švietimo ir mokslo ministerijos
rekomenduojamos programos:
 Prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinėje grupėje;
 Prevencinė programa pradinių klasių mokinių socialiniams įgūdžiams ugdyti „Obuolio
draugai“.
Nuolat vykdomos, integruojant į ugdymo procesą, šios programos:
 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa,
patvirtinta LR ŠMM 2006 m. kovo 17 d. Įsakymu Nr. ISAK-494;
 „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (ikimokyklinis ugdymas, pradinės klasės);
 Socialinių įgūdžių vadovas, skirtas pradinių klasių moksleivių įgūdžiams lavinti.
2. Kitos priemonės:
 Klasėse/grupėse nuolat vedami saugaus elgesio instruktažai;
 Klasėse/grupėse vedami socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai;
 Individualūs pokalbiai su mokytoja/auklėtoja arba/ir socialine pedagoge;
 Taikomos rekomenduojamos poveikio priemonės: ugdomosios vietos pakeitimas ir
mokyklos vadovo paskirto asmens iškvietimas;
 Mokyklos vadovai atlieka ugdymo proceso stebėseną;
 Tėvų informavimas apie vaiko elgesį;
 Organizuota akcija „Savaitė be patyčių 2017“;
 Organizuota/dalyvauta pilietinėje akcijoje Tolerancijos dienai paminėti „Mūsų rankos –
geriems darbams“;
 Įstaigoje organizuota socialinė akcija „Pasveikinkim vieni kitus“;
 Įgyvendinome visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektą
„Žinok, judėk ir auk“ - ugdyti vaikų socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimai; vykdant
reflekspoterapinius pratimus lavintas vaikų gebėjimas atsipalaiduoti, nusiraminti;
 Parengtas ir patvirtintas „Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas“ 2017-0413 mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-36; visa įstaigos bendruomenė supažindinta
pasirašytinai;
 Atnaujintos mokinio elgesio taisyklės 2017-02-23 mokyklos-darželio direktoriaus
įsakymu Nr. V-15;
 Parengtos naujos redakcijos Vidaus tvarkos taisyklės 2017-01-10 mokyklos-darželio
direktoriaus įsakymu Nr. V-3;
3. Įstaigos pedagogams organizuoti seminarai (Programos ir seminarai apmokėti iš
mokinio krepšelio lėšų):
 „Vaikų elgesio ir emocinės problemos. Kaip pasitelkti psichologines strategijas?“, 201702-14;
 E. Karmazos „Įstaigos mikroklimato gerinimas“, 2017-11-02.
7. Problemos, susijusios su Įstaigos veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai.
Mokyklos-darželio problemos:
1. Naujai pakeisti stogą ir apšiltinti mokyklos – darželio pastato sienas (reikalinga pastato
renovacija);
2. Atlikti kapitalinį remontą skalbyklos patalpose.
Veiklos perspektyvos:
 Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą;
 Gerinti įstaigos materialinę bazę ir užtikrinti saugią aplinką.
Mokyklos-darželio direktorė

Rita Maksimavičienė

