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1. Informacija apie istaig4.
{staigos direktore - Aldona Stagniuniene, igijusi edukologijos magistro laipsn!.
Kontaktine informacija. R. Juknevidiaus g. 80, 68192 Marijampole. Tel. 8 343 72524,+370

699 85579, el. paStas info@ldsypsenele.lt, aldonastagniuniene@ldsypsenele.lt.
1.1. Marijampoles vaikq lopSelis-darZelis "Sypsenele" - atvira pokydiams ikimokyklinio

ugd'ymo mokykla, turinti rySki4 estetinio-meninio ugdymo krypti, puoselejanti gamtos, ekologinio
Svietimo ir kultrlros krypti, teikianti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo paslaugas vaikams
nuo 1,5 iki 7 metq.

M[sq lop5elis-darZelis turi aiSki4 filosofij4 "Ugdome ir ugdomes", pasiruoSgs priimti naujus
iSS[kius ir vadovaujasi moksli5kai pagristu poZilriu, kad tik pats nuolat tobuledamas ir
besimokydamas gali k[rybiSkai ir profesionaliai mokyti ir ugdyti kit4. Manome, kad pastaruoju
desimtmediu gimg vaikai turi ypatingq gebejimq, yra smalsDs, tyrinejantys, klrybi5ki, greidiau bei
leng;viau suvokia jiems teikiamE informacij4, todel mfisq istaiga vadovaujasi i vaik4 ir jo Seimq

orientuotu ugdymu, pripaZistant j! lygiaverdiu ugdymo proceso partneriu. Siandien i vaik4
orientuoto ugdymo erdve darlelyje - vienintele vieta, kur ugdytojas gali atskleisti ikimokyklinio
amiiaus vaiko galimybes, poreikius, gebejimus, atpaLinti emocijas, mokyti jas valdyti ir pakreipti
jireikiama linkme.

[staigos veikl4 itakoja dekinga i5ores aplinka. Salia istaigos - Pa5eSupio parkas. UL

keliolikos metrq nuo miisq - matosi SeSupes krantai. Tad mfisq ugdytiniai turi galimybg stebeti

gamtoje vykstandius rei5kinius, mokosi myleti ir saugoti gamt4. Suprasdami, kad gamtos ir aplinkos

reikime vaikui yra didZiule, 2018 metais didele demesi skyreme vaiko ugdymui(-si) gamtoje,

puoselejome ir turtinome vidaus ir iSores aplinkas. Manome, kad tik kflrybi5koje lop5elio-darZelio

aplirrkoje vaikas kaups socialing patirti ir formuosis savo kompetencijas, ugdysis sqmoningum4 ir
reikiamas vertybes.

2018 m. mlsq bendruomene aktyviai igyvendino istaigos strategijq, ugdymo programas,

vykstandius pasikeitimus, puoselejo pagrindines vertybes, prieme naujus iSSfrkius bendradarbiaujant

su Seima ir sociokulttrine aplinka. Ankstyvasis, ikimokyklinis, prie5mokyklinis ugdymas - visos

Sios pakopos mflsq istaigoje sudaro darni4 nenutrlkstamo ugdymo sistem4, kuri yra kruop5diai

derinama su ugdymo (-si) proceso turiniu ir grindZiama visq bendruomenes nariq tarpusavio

pasitikejimu, atsakomybe, pagarba vaikui, jo poreikiams ir interesams.
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l.3.Bendras vai skaiiiaus kaita.

2018 metais sukomplektuota daugiau lopSelio grupiq, todel bendras vaikq skaidius, lyginant

Bendras vaikq
sk.20l8-01-

0l

Bendras
vaikq sk.

20 1 8-09-0 r

Vaikq sk. kaita

su 2t)17 metais yra maZesnis.
2, 2018 m. istaigos veiklos prioritetai, tikslai, uZdaviniai, jq igyvendinimas ir

rezu ltatai.
2018-2020 m. istaigos strateginis tikslas - uZtikrinti vaiko socialini, emocin!,

inteltektualini ugdym4, sveikatos stiprinim4 ir apsaug4, socialin6s paramos ir kitq teikiamq
paslaugq kokybg ir prieinamum4 Seimai.

Lop5elio-darlelio strateginiam veiklos planui ir metinei veiklos programai rengti, buvo
sudarytos darbo grupes, parengtos programos, planai ir igyvendinti pagrindiniai istaigos tikslai ir
uZdaviniai. fstaigos strategijoje numatyti tikslai, siekiai, jq igyvendinimo priemones buvo
derinamos ir tikslinamos, atsiZvelgiant i spardiai kintandias i5ores ir vidaus s4lygas. 2018 m. istaigos
stratr:gija buvo kuriama pagal veiklos stebesenos duomenis, vidaus audito medZiagq, atlikus PEST
(politiniq-teisiniq veiksniq, ekonominiq, socialiniq, technologiniq veiksniq) ir SSGG (stiprybiq,
silpnybiq, galimybiq ir gresmiq) analizes. Strateginis veiklos planas ir metine veiklos programa
buvc, rengti, atsiZvelgiant i2018 metq istaigos veiklos prioritetines kryptis: ugdymo kokybes
gerinim4, kuriant optimalias s4lygas, atitinkandias kiekvieno vaiko individualius poreikius; ugdymo
turinio atnaujinim4, diegiant inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organtzavimo modelius; k[rybini
tautiiSkumo, pilietiSkumo ir doriniq vertybiq ugdym4; saugios ir funkcionalios ugdymo (-si) ir darbo
aplinkos uZtikrinim4, naujq edukaciniq aplinkq kflrim4; socialini ir psichologini vaikq saugum?;
pedagogo prestiZo kelim4, igyjant naujq kompetencijq, dalinantis darbo patirtimi; bendruomends
iniciatyvq skatinim4.

2.1. Svarbiausi 2018 m. istaigos veiklos rezultatai (pagal 2018-2020 metq strategini
planl ir 2018 m. veiklos programos tikslus).

2.1.1. Tikslas. Teikti vaikui kokybiSk4 ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4,
paremt4 iSlaisvintu ktrrybi5kumu, t6vq lukesiiais, garantuojant socialini ir psichologini
saugumA sveikoje ir saugioje aplinkoje.
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2018 m. ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo (-si) paslaugos buvo

teikiamos 230-diai vaikq. Praejusiais mokslo -.tuir buvo igyvendintos Sios programos: padios
istaigos parengta IU programa "Sidia mfisq pradiia" ir nendr-oji pU ir ugdymo 1-sI; programa su
metrcdiniq priemoniq komplektu "opa-Pa", IU individuali ugdymo (-si) pro'giama ,'Vaikyste gamtosprieglobstyje", parengta pagal lauko pedagogikq, siekiant suturii ;ia\fii', i*z"ti'1X/i"E.iiri;',
"Vabaliukai"). Kurianr ir pletojant vaiko gi.&g istaigoje, taikome vaikams patrauklius ugdymo
metodus - vienoje IU grupeje ("Saulds_zuikudiail') peaagogai taiko,Geros pradZios" ("Siei by
step") metodik4. 20 ugdytiniq buvo ugdomi pagal p..r.n.ing socialinio-emocinio ugdymo'(-siy
proeiram? "Kimochis" 

_.("Spalviukai"), kuri integruota i isiaigos IU program4. fU grupeje
("Smalsudiai") igyvendinta tarptautine socialiniq igudziq ugdfmo p.oi.u*u ,,iipio ar:urgui',
logopedines veiklos programa. Parengtos ir igyvendintos penkios pupitooiro ugdyrno p.ogruiroy
dailes (18 vaikq), choreografrjos (23 vaikai), krep5inio (18 vaikq), unel,+ kalbos (33 vaikai), rankq
darbq (22 vaikai)..Naujai parengta prevencind-programa "Saugi ir-sveika aptinka - sveikas ir
laimingas vaikas", integruota i IU ir pU mokymo progru.n4.

Kryptingai buvo igyvendinti inovatyvfis ltJ organizavimo modeliai: kai grupeje kartu su IU
mokytoja dirba dailes mokytoja, ugdymo (-si) gamtoje modelis, modelis, t ui t urt, su grupes
mokytoja dirba socialinis pedagogas. IU ir PU grupes igyvendino 5 ilgalaikius kalbiniur p.o;".f,t'*,
i5 kuriq - 3 edukaciniai projektai ir 1 - ..rpubiitinis prevencinis projekt as ,'Zaidimai moko,,.
Kalbini projekt4 "Zaidimai moko", igyvendino logoped6 kartu su ru (12'- ukq,' ir ,,Kadiukq,,)
grupiq pedagogais ir ugdytiniais. Lop5elis-darZelis ir toliau dalyvauja 

'nacionaliniame

aplinkosauginiame atliekq surinkimo projekte "Mes R[Siuojam". 33 istaigoi ugdytiniq Seimos
dalyvavo datLelyje igyvendinamoje prevencineje emociniq iocialiniq'kom-petenirjq p.i Seimos
moduli ugdymo programoje "EBRU". Didelis demesys buvo skiriamas ne tit inaiviaualiq vaiko
gebe"iimq ugdymui, jo poreikiq tenkinimui bet ir sociailriq iguaziq ugdymui, psichologiniam vaikq
saugumui. Mokslo metq pradZioje, lvertinus vaikq kalbinius 

-giUe1in16, 
buv-o parengtos

individualios ir pogrupines kalbos ugdymo, mikdiojimo iveikimo-p.ogru*or. 2018 m. I-ame
pusrrtetyje istaigos Svietimo pagalbos gavejq s4raSe - 43 ugdytiniai, nuo 2018-09-01 d. - 45
ugdytiniai. Dviem i5 jq pritaikytos individualios ugdymo (-si) programos. Aktyviai dirbo Vaiko
gero\/es komisija. {staigos pedagogai dalyvavo respublikiniame projekte "Laukas kviedia,'. Sio
projekto metu ikimokyklinio ugdymo mokytojos buvo skatinamos kurti ivairias priemones veiklai
su vaLikais lauke. "Ziogeliq" grupes ugdytiniai ir jq pedagogai igyverdiro respublikini projekt4
"Ka5l.oniukas keliauja po Lietuvq". Projekto metu vaikai plete Zinias apie Lietuvos miestus, pristat€
savo istaigq ir Marijampoles miest4, bendradarbiavo su kitq Salies ugdymo istaigq vaikais.

Vadovq ir pedagogq komanda dalyvavo tarptautiniame "Erasmus*" sllalsginiq partnerysdiq
projeJkte "SEQUENCES" - Vidinis ir iSorinis ankstyvojo vaikq ugdymo paslaugq kofybes
vertirrimas Europoje" ir igyvendino vien4 iS sridiq "Valdymas ir finansavimas".

fstaigos vadovai ir mokytojai dalijosi savo darbo patirtimi su respublikos IU mokyklq
peda6logais, kele savo kvalifikacij4, tobulino turimas kompetencijas Marijampoles Ueites
LukSienes Svietimo centro organizuojamuose mokymuose, seminaruose, iespublikinese
konferencijose Klaipedoje, Vilniuje, seminare Druskininkuose, Siauliuose, IU ir pU mokytojq
metodiniuose renginiuose. {staigos vadovai dalyvavo I 1-oje seminarq, t.y. i5klause 50 val. mokymo
kursus, l3 pedagogq kele kvalifikacij4 l6-oje seminarq ir iSklause 480 val. mokymo kursus,26
istaigrrs pedagogai dalyvavo nuotoliniuose kursuose www.pedagogas.lt, kuriuose isklause 228 ak.
val. mokymus. Savo profesines Zinias gilino 7 nepedagoginiai lstaigos darbuotojai.

fstaigoje naudojamos akflvios patyiiq ir smurto prevencines priemonds.
fgyvendindami pagrindines su vaiko gerove susijusias nuostatas, savo istaigos veikloje
vadov'aujames pagrindiniu principu - vaiko interesq ir geroves pirmumo principu, kuris sako, kad
imantis bet kokiq su vaiku susijusiq veiksmq, svarbiausia - vaiko interesai ir pagalba jam. Vaikui
teikiarne toki4 pagalbE ir apsaug4, kokios reikia jo gerovei ir saugumui uZtikrinti.

Smurto ir patydiq prevencija vykdoma, vadovaujantis ,,Smurto ir patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Marijampoles vaikq lopSelyje - darielyje ,,Sypsenele" tvarkos apraSu,
patvirtintu 2017 m. rugsejo I d. direktoriaus isakymu Nr. Vl-81. {staigoje naudojamos aktyvios
patydiq ir smurto prevencijos priemones: informaciniai lankstinukai, socialinio pedagogo,
logopedo, vadovo, vaikq sveikatos prieZilros specialisto konsultacijos, prevenciniai uZsiemimai
vaikarns: bendravimo, bendradarbiavimo ir kitq socialiniq ig[dZirl ugdymas, Vyksta Vaiko geroves
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Gindami vaiko interesus, vadovaujames nesaliskumo, skaidrumo, individuali zavimo,bendradarbiavimo, lygiq galimybiq principais.

lSkatinant bendruomenes iniciatyvas, puoselejant pilietines ir tautines savimones pagrindus,siekiant visq bendruomenes nariq aktyvr*o, o.gunizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai
istai€los, savivaldybes, apskrities mastu, bendradaibiaujant su seima ir sociokultDrine aplinka: 20l g
m' bralandzio l3 d. mlsq istaiga organizavo Marijampoles savivaldybes ikimokyklinio ugdymo
istaip;q ir mokyklq. bendruomeniq kurybini projelt4'"Poezijo, puri.st.,, kuria-e dalyvavo 12Marijiampoles Svietimo istaigq, daugiau t1n )od vailq, p"dugogq ir nemaLadalis Marijampolesvisuomenes' MaZieji talentai deklamavo eileraSdius, dainavo dui-nur, vaidino inscenizacijas pagalvaikq'poetq Anzelmo Matudio ir ZitosGaiZauskaites inryb4. Puoseledami pilietiSkumq, tautiSkum4,skatindami vaikui kurybini potencial4, labiau i5saugosime dvasines ,"rtyb.r, ugdysime meilgpoezi.iai, savo gimtam miestui, krastui, tevynei. tJLbai{rantsi projekt4, 201s-'06-01 d. Marijampolesmiesto vaikams ir visuomenei buvo suorganizuotas iventinis rlnginys, skirtas tarptautinei vaikqgyninro dienai. Jame.buvo pristatyta ilgiausia v.aikq piesiniq i, po.rl]o, mygu ;ruruno gimtieji namai- Mar:ijampold", kuri4 k[re 500 miesto vaikq ir m&sleiviq. Siq renginiq partneriai: Marijampoles
savivaldybes Svietimo skyrius ir IVlarijampolls kulturos centras. lstalgor'bendruomenes gyvenim4paivalirino kfirybiniq grupiq: "Zelmeneliai", "Korys", "Teatrinukas,' organizuojami renginiai,
sportines veiklos, kfirybiniq darbq parodos, akcijos. organizuota bendruomenes akcijos: "Tvarkomeaplink4 - globojame Zemg", "Dovanoki-. g.,'r-4"12018 m. istaigos bendruomene isitrauke irespublikines bei miesto akcrjas irprojektus: "At.ninti, gyva, nes liudiji", ,,AS tavo gimtini,,, ,,Varpo
aidas - Simtmedio atgarsiai", "ciulbekit, pauksteliai, m-ylimo; salelej;, ,Darom 

-201g,,, 
,'veiksmo

11v1t'o be patydiq", Tarptautine Tolerancijos diena, "Zydirti. tiltasi, Marijarnpoles Miesto dienos
2018, "Slduvos kraite 2018", "Rudenind Svara mano miestui" - laimJtas'pagrindinis prizas.
Stiprinant bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais, mlsq istaigos ugdytiniai aftyviai duiyruro
kitq istaigq organizuotuose 8-iuose sveikatingumo renginiuose. Laimetos prizines vietos: ,,Sportas
kiekvienam - 2018" III vieta, Marijampoles ikimoky-t tiniq istaigq krepsinio varZybose istaigoskomanda uzeme III viet4, "Advento futboliukas j018" iskovota IIi vieta. Respublikiniame
priesrrtokyklinio 

. 
amZiaus vaikq Sa5kiq turnyre "Baltieji pradeda 2018,,, lopselio-da rielio

"Sypsenele" bemiukq komanda uZeme 5 komaniting viet4lis:4 komandq).

|2.1.2. Tikslas. Skatinti bendruomen6s
pilietinds savimon€s pagrindus.

s4moningum4, aktyvumq, puosel6jant tautin6s ir

iiai 2018 metais:

Inicijuota, parengta ir igyvendinta "Edukac@
modemios aplinkos pletotes" programa. Sukurtos naujos
edukacines erdves vaikq ugdymui pagal lauko pedagogilq.
Atnauj inta sveikatingumo erdv6 : krepsinio aikstele, sveikatingumo

Svarrbiausi metu siekiai
l. Kurti naujas edukacines
erdves lauke, vaikq ugdymui
pagal lauko pedagogik4 ir

iinti kitas grupiq ir
lauko aplinkas. takelis. Naujai irengta kfirybine (dailes veiklos) erdve: pritvirtintos

2.2. veiklos
Pasiekti r ezultatai ir .i u rodikliai
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keturios piesimo lentos lauke, irengti stalelis ir suoleliai dailes
uZsiemimams.

Pastatlta lauko pavesine su reikiama iranga vaikams, ugdomiems
pagal lauko pedagogik4.

frengtas sklypelis mokomajam darhui. Vyko 3 mokomieji uZsie-
mimai, kuriuos vedd lauko grupes pedagogai ekologinio Svietimo ir
gamtos paZinimo temomis.

Turtinama ir modernizuojama grupiLl edukacine aplinka. Vienoje
ikimokyklinio ugdymo grupeje atliktas visq grupes patalpq
kapitalinis remontas, pakeisti baldai, atnaujintas mink5tas
inventorius, isigyta moderniq ugdymo priemoniq (irengta
multimedija, Sviesos stalelis ir t.t.). Kitoje grupeje atliktas patalpos
remontas, pakeisti baldai, isigyta modemiq priemoniq k[rybi5kai
vaikq veiklai.

{rengta lauko bibliotekele vaikq ir jq Seimos nariq knygeliq
skaitymui lauke ir pasikeitimui jomis.

Vadovo inicijuota, jau tapusi tradicine pavasarine akcija "Tvarkome
aplink4 - globojame Lemg" vyko nuo balandZio iki liepos menesio.
Bendruomenes nariai atliko lauko aik5tynq ir aplinkos tvarkymo
darbus: perdaZyti lauko irengimai, kai kurie suoliukai pakeisti
naujais, pasodinta naujq Zeldiniq. Vaikq veiklai lauke teveliq
iniciatyva pagaminti stalas ir suoleliai ir kt.

2. Garantuoti istaigoje
teiliiamq paslaugq ivairovE,
sprgsti ugdymo, socialines,
psi,oholot'n.t, saugumo
problemas.

Vaikq socialiniq, adaptaciniq problemq sprendimui, siekimui nuo
maZens formuoti tinkamus socialinius ig[dZius, emocinio intelekto
ugdymui, lop5elyje-darLelyje isteigtas socialinio pedagogo 0,5
etato. Parengtas ir patvirtintas socialinio pedagogo darbo planas.

Inicijuotas inovatyvaus IU organizavimo modelio taikymas istaigos
ugdomajame procese. Profesionaliai ir kryptingai buvo teikiamos
Svietimo ir socialines paslaugos. {gyvendintas IU organizavimo
modelis, kai kartu su pedagogu dirba socialinis pedagogas. Darbo
forma - veikla su ugdytiniq grupemis po 2 val. per dienq, 4 kartus
per savaitg. Tikslinese Sio modelio grupese yra 35 ugdytiniai (3-5
metq amZiaus). Dirbama su 3-imis socialines rizikos Seimomis. 3-
ims Seimoms buvo vykdoma atvejo vadyba, 2 vaikai turi specialiqjq
ugdymosi poreikiq.

Inicijuotas antros grupes, dirbandios pagal lauko pedagogik4
suklrimas. Parengta ir igyvendinama individuali IU programa
"Vaikystd gamtos prieglobstyje", kurioje taikomi lauko
pedagogikos principai. Pagal j4 ugdoma 20 vaikudiq, dirba 2 IU
pedagogai ir I mokytojo padejejas (ugdomi 5-6 m. vaikai). Kitoje
lauko grupeje "Liogeliai" ugdoma 15 vaikq (2-6 m.).

Patvirtintos 5 papildomo ugdymo programos: choreografijos,
dailes, anglq kalbos, krep5inio, muzikines veiklos ir sudarytos
s4lygos visienrs norintiems vaikams jose ugdytis. Papildomos
paslaugos buvo teikiamos I l4 lop5elio-darZelio ugdytiniq.

Inicijuota ir sekmingai igyvendinta "EBRU" programa. 33 istaigos
Seimos tikslingai igyvendino emocinE-socialing kompetencrjq per
Seimos modeli program4 "EBRU".
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IU grupeje "Spalviukai" parengta ir igyvendinama socialinio-
emocinio ugdymo programa "Kimochi". J4 igyvendina 20 istaigos
ugdytiniq, dirba 2 IU pedagogai ir 1 mokytojo padejejas.
"Saulds zuikudiq" grupeje irengta multimedija. [sigyti 3 ne3iojami
kompiuteriai administraciniam darbui ir pedagogq veiklai (pagal

istaigos parengtq ir patvirtint4 strategini plan4).

Sukomplektuotos 3 lop5elio grupes, i5 kuriq viena lopSelio grupe
"Zirniukai" nuo 1,5 iki 2 metq amZiaus. Joje ugdoma l0 vaikq.

3. Pakeisti vaikq maitinimo
organizavimq, uZtikrinant
sveikatai palankaus (tauso-
janriio) maisto patiekalq
gamyb4.

Organizuotas susitikimas su Veterinarines tamybos specialistais,
Sveikatos biuro specialistais, dalyvauta grupiq susirinkimuose,
kuriose analizuoti vaikq maitinimo klausimai pagal naujai parengt4
vaikq maitinimo organizavimo apraS4. Sudarytos sutartys su maisto
produktq tiekejais, atsiZvelgiant i naujausius maitinimo
organizavimo teises aktus.

UZtikrinta sveikatai palankaus (tausojandio) maisto patiekalq
gamyba vaikams, pagal parengtas naujas maisto gaminimo
recept[ras, suderintas su Marijampoles veterinarijos tarnyba ir
patvirtintas istaigos direktoriaus.

fstaigos vadovai ir 5 darbuotojai, atsakingi uZ tausojandio maisto
patiekalq gamyb4, naujq recepttry ir valgiaraSdiq sudarymq,56 val.
tobulino savo kvalifikacij4 mokymuose. Vaikq slaugytoja,
sveikatos prieZi0ros specialiste - "Maitinimo organizavimo vaikq
ugdymo, vaikq socialines globos istaigose ir stovyklose pakeitimai
ir naujoves", "Nauji vaikq maitinimo reikalavimai". Direktore,
virejos, sandelininke - "Sveikatai palankaus maitinimo
organizavimas", "Sveikatai palankiq sezoniniq patiekalq gamyba ir
pateikimas valgiaraSdiuose".

4. Dalyvauti tarptautiniame
"Erasmus*" strateginiq
partnerysdiq projekte
"Sequences" - vidines ir
iSorines ankstyvojo vaikq
ugdymo paslaugq kokybes
vertinimas Europoje".

2018 m. dalyvavome tarptautiniame "Erasmus*" strateginiq
partnerysdiq projekte "Sequences". Sudaryta ir patvirtinta darbo
grupe Siam projektui vykdyti. Analizavome vien4 i5 projekto sridiq
"Valdymas ir finansavimas". fstaigos pedagogai turejo galimybg
susipaZinti su istaigos valdymu ir finansavimu, tobulinti savo
tirramqq, vadvbing, pokydiq, komunikavimo, komandinio darbo ir
IT kompetencijas. Tikimes, kad igytos Zinios, ig[dZiai ir gebejimai,
dalinimasis patirtimi su kitomis Svietimo istaigomis bus tikslingai
pritaikomi istaigq veikloje, uZtikrins geresng valdymo bei ugdymo
kokybg, pagerins m[sq istaigos ugdymo kokybg, atnaujins ugdymo
turini, sustiprirrs Svietimo istaigq partnerystg.

5. Cb ganizuoti Marij ampoles
ikimokyklinio ugdymo

istaigq bendruomeniq
dalyvavim4 Marijampoles
savivaldybes inicijuotame
renginyje "Slduvos kraite
20113".

2018 m. spalio 6 d., atsiliepdami i Marijampoles savivaldybes
kvietim4 dalyvauti tradiciniame rudeniniame renginyje "Sfiduvos
kraite 2078", mlsq istaigos bendruomene ir Marijampoles vaikq
lop5elio-darLelio "NykStukas" bendruomend sukviete
ikimokyklinio ugdymo istaigas ! bendr4 klrybiniq darbq kiemeli
" 100 Sypsenq I-ietuvai". Vaikai, pedagogai ir tevai i5 geliq ir rudens
gerybiq ktre kompozicijas, darbelius ir mandalas. Kiemelipapuo5e
Lietuvos trispalve sudeliota i5 musq maZqjq darbeliq. Taip ugdoma
vaikq saviraiSka, kDrybiSkumas, meild gimtam miestui, skatinamas
bendradarbiavimas ir partnerystd.



2.3. fstaigos finansavimas 2018 m.
Eurais
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3. Kita informacija, susijusi su istaigos veikla.
3.1. Informacija apie ivairiq institucijg atliktus patikrinimus istaigoje 2018 metais
2018 metais istaigoje vyko Siq institucijq patikrinimai:
. Nacionalinio visuomends sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos

Marijampoles departamento 2018-05-30 patikrinimas (2018-06-12 patikinimo aktas Nr. (4-12
15.3,2) PA-3630. Tikrinimo metu paZeidimq nenustatTia.

. Marrjampoles valstybines maisto ir veterinarijos tamybos patikrinimas (Vie5ojo
mait:inimo imones patikrinimo aktas 2018-l l-13 Nr.4lVMfP-84). Marijampoles valstybines maisto
ir verlerinarijos tarnybos patikrinimo metu Zymesniq trfikumq nerasta.

. Marrjampoles centralizuotos savivaldybes vidaus audito tarnybos vidaus auditas vyko
2018 m. spalio-gruodZio men. Vaikq lopSelio-darZelio vidaus kontrole buvo ivertinta gerai.

3.2. Informacija apie planuojamus veiklos pokyiius, veiklos rizikas, problemas ir
siiilomi jr; sprendimo biidai.

Problemos - flkines, finansines. Grupiq WC neatitinka higienos normq reikalavimq, nes
reikalinga irengti po papildomq,unitazq, suremontuoti patalpas, atnaujinant vamzdynus, maiSytuvus
ir kt., kurie atitiktq higienos norrnas.

VisiSkai susidevejg, paZeisti korozijos Silumos tiekimo vamzdynai istaigoje. 2019 m. sausio
meni:si ivyko avarija - triko Silumos tiekimo vamzdis. Avarij4 likvidavome savo biudZeto le5omis.

l\plinkos
leSos

Mokymo le5os Deleguotos
leSos

Savivaldybes.
biudZeto leSos

BiudZeto le5os

istaigos
pajamoms
finansuoti

I5 viso:

2018 m. patvirtinti asignavimai
3412.400,00 215.400,00 900,00 14.900,00 84.000,00 657.500,00

Realiai gautos le5os
34.2.400,00 215.400,00 776,79 14.825,92 84.000,00 657.402,71

2.4. sta materialines bazds iiai per 2018 metus.
Gru atal Kitos patalpos, aplinka

Grupiq edukacines erdves atnaujintos
vaikiSkais baldeliais, moderniomis ugdymo
priomonemis, Zaislais ir kt.
Gnrpese atnaujintas minkStas inventorius
(antklodes, patalynes komplektai,
rankSluosdiai, diuZiniai).
Vienoje grupeje sumontuota multimedija.
3 grupems nupirkti kompiuteriai
Atliktas vienos grupes ir rubineles kapitalinis
remontas, pakeisti visi baldai, sukurtos
inovatyvios edukacines erdves.
Atlikti kitq grupiq patalpq kosmetiniai
remontai.
Paheista dviejq grupiq rfibineliq ir vienos
grupes miegamojo grindq danga.
Atrraujintos penkiq grupiq virtuveles, pakeisti
bal,Cai ir inventorius.
Viernos grupes r[bineleje sumontuotos verti-
kalios Laliuzes.

[rengtos naujos sveikatingumo ir dailes
edukacines erdves. Atnaujintos senos lauko
edukacines aplinkos: pakeisti seni lauko

irengimai naujais - irengta nauja pavesind,
lauko virtuvele, lauko bibliotekele, paklota
danga po irengimais.
Atlikti lauko aplinkos irengimq perdaZymo,
tvarkymo, apZeldinimo darbai.
Saleje sena garso aparatirapakeista nauja.
Gerinant darbuotojq darbo s4lygas, atnaujintas
grupiq inventorius. {sigyta kompiuteriq,
multimedijos, spausdintuvas pedagogq darbui.
Atnaujinta virtuves iranga (mikseris,
plautuvds, indai ir kt.).
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Toclel artimiausiu metu
reik alinga pakeisti pasenusi

Takai aplink lop5eli
atnaujinti lauko aikSteliq

Reikalingos papi
sociialiniam pedagogui.

Norint isteigti 13-4
mobiliam nameliui isigyti,

2019 metais i5 istai
atlilci sales ir grupes
rengti ir atnaujinti lauko

IeSkosime remejq,
E,sa.nt galimybei ir toliau dal

Direktore

atnaujinti ir pakeisti Silumos tiekimo vamzdynus. Taip pat
paZeistus korozij o s vandentiekio ir kanal izacij os vamzdZius.

i yra prastos blkles, plyteles iSsiklaipg, sutrlkinejg. Reikia
pakeidiant jq dang4.

leSos irengti kabinet4 (darbo vietas) specialiajam pedagogui ir

)9, vaikams ugdytis pagal lauko pedagogik4, reiketq papildomq le5q
s b[tq pastatytas istaigos teritorijoje.

biudZeto ir spec, programq lesq planuojame atnaujinti virtuves irangq,
, darbus, atnaujinti 3 -jq grupiq virtuveles, pakeidiant baldus, toliau

ines erdves.

;simds, kad kuo daugiau 2%o paramos le5q atitektq mlsq istaigai.
ausime ES finansuojamuose projektuose, programose.

Aldona Stagni[niene


