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MARIJAMPOLĖS SAV. PATAŠINĖS UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2022 – 2023 M. M. VEIKLOS PROGRAMA

SITUACIJOS ANALIZĖ
ĮSTAIGOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ ĮGYVENDINIMAS

Programa  parengta  įgyvendinant  užsibrėžtus  tikslus.  Įsteigus  universalų  daugiafunkcį
centrą, Patašinės bendruomenė turi galimybę susitelkti bendrai veiklai ir užimtumui. Tai vienintelė
įstaiga gyvenvietėje, kurioje galima užsiimti norima veikla. Programa parengta tam, kad kiekvienas
bendruomenės  narys  čia  galėtų  gauti  paslaugas  pagal  poreikį.   Programa  suteikia  galimybę
realizuoti  save  informacinių  technologijų,  meninio  ugdymo,  dailės  technologijų   srityse  bei
užimtume.  Kuriant  ugdymo  procesui  saugias  sąlygas  bei  užtikrinant  ugdymo  kokybę,  ieškoma
būdų, kad visos teikiamos paslaugos būtų prieinamos pagal gebėjimus. Programos įgyvendinimo
rezultatai  padeda  bendruomenei  užsiimti  norima  veikla  bei  saugiai  ir  kokybiškai  ugdytis
ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Patašinės  universalus  daugiafunkcis  centras  siekia  pritraukti  bendruomenę  teikiant  kuo
daugiau paslaugų, atitinkančių bendruomenės lūkesčius. Siekiama teikti kokybiško ikimokyklinio,
priešmokyklinio  bei  neformaliojo  švietimo  paslaugas.  Pasiekti  šių  tikslų  padeda  numatyti
organizaciniai darbai, projektai, renginiai, darbas su tėvais bei bendruomene. Įstaigoje įkurta nauja
AKVA laboratorija,  atnaujintos erdvės patalpose bei lauke.  Įstaigos teritorijoje auginami įvairūs
dekoratyviniai, prieskoniniai augalai, vaismedžiai,  kurie suteikia galimybę vaikams geriau pažinti
gamtą. 

Pagal  iškeltus  strateginius  tikslus  Patašinės  universalus  daugiafunkcis  centras  turi  tapti
traukos  centru,  kurio  veikla  pagrįsta  bendražmogiškomis  vertybėmis.  Užtikrinti  kiekvienam
užimtumą, realizuoti save įvairiose veiklose. Sukurtas bendruomenės švietimo, kultūros, socialinių
paslaugų užimtumo centras bei sudarytos saugios ir kokybiškos ugdymosi sąlygos.

Šiuo  metu  bendruomenė  yra  sutelkta  bendrai  veiklai,  sukurta  palanki  ir  saugi  vaikų
ugdymosi aplinka.

2022–2023 m. m.  pagrindiniai tikslai ir uždaviniai  - gerinti paslaugų ir ugdymo kokybę,
gilinti darbuotojų kompetencijas ir skatinti gerosios patirties sklaidą. 

ĮSTAIGOS VEIKLA PAGAL ĮGYVENDINAMAS PROGRAMAS

Šiuo metu įstaigoje yra dvi mišraus amžiaus grupės vaikams 2 iki  6 metų,  kuriose yra
įgyvendinama ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programas. Ugdytiniams yra teikiamos
logopedo, dailės bei meninio ugdymo paslaugos.



Siekiant  įgyvendinti  programų reikalavimus  yra  atsižvelgiama į  vaiko  raidos  pokyčius,
bendraujama  su  tėvais,  kartu  numatomos  priemonės  kaip  toliau  gerinti  ugdymo procesą.  Buvo
analizuojama ugdomosios  veiklos  programa,  renginiai,  sveikos  gyvensenos įgūdžių formavimas,
maitinimo kokybės užtikrinimas, vaiko saugumas, emocinė savijauta.

ĮSTAIGOS KULTŪROS TRADICIJŲ FORMAVIMAS. INFORMACIJOS SKLAIDA
BENDRUOMENEI

2021-2022 mokslo metais įstaigos bendruomenė buvo telkiama bendrų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimui.  Bendruomenė  nori  nuolat  keistis,  tobulėti,  ieško  naujovių  bei  galimybių  naujų
veiklų.
Pandemija  pakoregavo  įstaigos  veiklą.  Jos  metu  bendruomenės  nariai  dirbo  namuose.  Dailės
technologijų veiklos metu buvo piešiami paveikslai, kuriais papuoštos įstaigos erdvės. Kai kuriuos
renginius teko atidėti vėlesniam laikui.

Ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  grupėse  vyko  renginiai,  parodos,  bendradarbiavimas  su
biblioteka.  Didelis dėmesys buvo skirtas vaikų sveikos gyvensenos ugdymui.  Yra sukurtas basų
kojų takelis. Čia įstaigos vaikai vasaros metu turi galimybę vaikščioti basomis.

Įstaigos  teritorijoje  auga  jaunas  sodas,  auginamos  gėlės,  prieskoniniai  augalai.  Įstaigos
tradicija  yra  tapusi  „Obuolio“  šventė,  „Vandens“  diena,  sveiko  maisto  piramidė  ir  kt.  Didelis
dėmesys yra skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su tėvais, kultūros vertybių ir tradicijų
puoselėjimui.

Vaikai  ir  bendruomenė su savo darbais dalyvavo įstaigos  tradicija  tapusioje  „Kaziuko“
mugėje.

2022 metais vyko priešmokyklinukų palydėtuvės į mokyklą.
Neformaliosios  veiklos  metu  buvo  organizuojami  susitikimai  su  mūsų  krašto  kūrėjais,

rašytojais. Tradicinių švenčių laikotarpiu  buvo organizuojamos bendruomenės narių puokščių bei
įvairių darbų parodos.

PEDAGOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
 

Įstaigoje  skatinamas  profesinis  tobulėjimas,  pozityvios  patirties  sklaida,  teikiama
pedagoginė pagalba tėvams. Pedagogai nuolat ieško naujovių ir jomis praturtina ugdomąjį procesą.
Jie  nuolat  kelia  kvalifikaciją  įvairiuose  kursuose  ir  seminaruose.  Įstaigos  pedagogai  dalyvauja
respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, parodose bei Marijampolės savivaldybės įstaigų
organizuojamuose renginiuose. Įstaigos pedagogai teikia pedagogines, psichologines konsultacijas
tėvams, dalijasi gerąja patirtimi. 

UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS,
EFEKTYVUS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS

   Įstaigoje veikianti savivaldos institucija (įstaigos taryba) dalyvavo sprendžiant įvairius
bendruomenės veiklos klausimus.

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, buvo papildytos įstaigos edukacinės erdvės naujais
žaislais  ir  ugdymo priemonėmis.  Didelis  dėmesys skiriama  įstaigos  estetikai,  aplinkai.  Ieškoma
naujų būdų aplinkos lėšų taupymui. Apsirūpinant priemonėmis svarstoma, kad jos būtų naudojamos
efektyviai. Įstaigos pajamų lėšos naudojamos materialinės įstaigos bazės stiprinimui. 

2022 – 2023 M. M VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMAS

   Vadovaujantis 2022–2024  m. įstaigos strateginiu veiklos planu, darbo grupė parengė
2022 – 2023 m. m. veiklos programą.

2022 – 2023 M. M. ĮSTAIGOS VEIKLA, PAGRINDINĖS NUOSTATOS, PRIORITETAI,
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI



2022–2023 m. m. sukomplektuota 1 bendroji ir 1 mišraus amžiaus vaikų grupė. Mišriojoje
grupėje yra ugdomi  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 2022 rugsėjo 1 d. yra 36
vaikai,  iš  jų  7  priešmokyklinio  amžiaus.  Dirba  13  darbuotojų.  Iš  jų  3  ikimokyklinio  ugdymo
mokytojos, turinčios ilgametę darbo patirtį. Kalbinių įgūdžių trūkumą turintiems vaikams teikiamos
logopedo paslaugos, įstaigoje vyksta meninis vaikų ugdymas, muzikinis ugdymas. 

Ikimokyklinio  amžiaus  grupės  dirba  pagal  patvirtintą  įstaigos  bendrąją  ikimokyklinio
ugdymo programą ir pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

Pati įstaiga yra prieinama įvairioms bendruomenės veikloms.
Įstaigoje  yra  informacinių  technologijų  klasė,  kur  vienu  metu  kompiuterinėmis

priemonėmis gali naudotis 8  bendruomenės nariai. Dailės technologijų klasėje du kartus per savaitę
vyksta dailės technologijų užsiėmimai (piešimas, karpiniai, dekupažas, senų daiktų atnaujinimas ir
kt.), vyksta pokalbiai maisto ruošimo, etiketo, namų puošybos ir kt., planuojama rengti susitikimus
su menininkais, poetais, žymiais žmonėmis.

2022–2023  m.  m.  pagrindiniai  tikslai  ir  uždaviniai   -  sudaryti  sąlygas  bendruomenei
dalyvauti visuomeninėje veikloje, naudotis informacinėmis technologijomis, realizuoti save meno,
dailės, technologijų srityse ir tobulėti. Užtikrinti tikslingą tėvų, vaikų, pedagogų bendradarbiavimą.
Kurti lanksčią sistemą, kuri tenkintų bendruomenės narių bei ugdytinių poreikius. Teikti saugų ir
kokybišką ugdymą, sukurti saugią, turiningą aplinką. Sudaryti sąlygas individualybei. Skatinti naują
patirtį,  komunikacinius  gebėjimus.  Vykdyti  priemones,  užtikrinančias  vaikų  ir  bendruomenės
emocinį stabilumą, sveikatos stiprinimą, emocinių ryšių ugdymą bei sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimą. Sudaryti sąlygas sveikatai palankiai mitybai. Atsižvelgiant į tai, kad šiandieninis vaikas
yra atskirtas nuo gamtos, tobulinti lauko erdves. Sudaryti sąlygas žaisti ir ugdytis lauko erdvėse. Per
patyriminį  ugdymą  mokytis  iš  gamtos  ir  mus  supančio  pasaulio.  Skatinti  bendruomenės
kompetencijų tobulinimą, pedagogų patirties sklaidą.

VIZIJA

 Būti švietimo, kultūros, socialinės veiklos institucija, traukos centru, kurio veikla pagrįsta
bendražmogiškomis  vertybėmis,  atvira  kiekvienam  bendruomenės  nariui.  Užtikrinti  kiekvienam
užimtumą,  ugdymosi aplinką.  Darbuotojai  turi  sudaryti  sąlygas savarankiškai  veiklai,  realizuoti
save  panaudojant  vidinius  ir  išorinius  išteklius.  Draugiški  santykiai  tarp  bendruomenės  narių  ,
supratimas ir auklėjimas. Suteikti galimybę padėti vieni kitiems, gerbti vieni kitus, bendrai veikti,
mąstyti, kalbėti atvirai ir laisvai.

Įstaigos  aplinka,  bendravimas,  darbuotojų  profesionalumas  turi  suteikti  galimybę
visapusiškam asmenybės tobulėjimui ir formavimuisi.

Teikdama paslaugas, įstaigos bendruomenė nuolat sieks maksimalios kokybės ir saugumo
ugdyme  bei  tarpusavio  santykiuose.  Sukurti  tokią  bendruomenę,  kurioje  be  pedagogų  aktyvų
vaidmenį atliktų ir tėvai. Skirti kuo daugiau laiko formaliam ir neformaliam bendravimui su visais
bendruomenės nariais.

MISIJA

Sudaryti sąlygas bendruomenei dalyvauti visuomeninėje veikloje, naudotis informacinėmis
technologijomis,  išreikšti  savo  gebėjimus.  Sukurti  aplinką,  kuri  būtų  atvira  kiekvienam
bendruomenės nariui. Suteikti galimybes integruotis į visuomenę. Sukurti vaikams saugią, turtingą
aplinką,  bei  teikti  kokybišką ugdymą,  skatinti  naują patirtį,  komunikacinius  gebėjimus,  sudaryti
sąlygas  individualybei.  Sukurti  lanksčią  sistemą,  kuri  tenkintų  vaikų  ir  bendruomenės  narių
poreikius. Sudaryti geras sąlygas siekti aukštos ir saugios ugdymo(si) kokybės, įgyti kompetencijų
tolesniam tobulinimuisi.

Sukurti neformaliajam vaikų ugdymui užklasinės veiklos kambarį.

PRIOTITETAI



1. Aktyvios, socialiai  saugios bendruomenės kūrimas, įtraukimas į bendrą veiklą,  kuri
pagrįsta bendražmogiškomis vertybėmis, atvira kiekvienam bendruomenės nariui.

2. Tapti bendruomenės centru.
3. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra; kokybiškas ir saugus ugdymas.
4. Bendruomenės narių požiūrių, vertybių ir lūkesčių dermės siekimas.

VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 Sukurti  bendruomenės  švietimo,  kultūros,  užimtumo  traukos  centrą  bei  sudaryti
saugias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas.

 Sutelkti  bendruomenės  narius  bendrai  veiklai  bei  sukurti  daugiau  paslaugų,
atitinkančių bendruomenės poreikius.
 Kurti palankią ir saugią vaikų ugdymo aplinką.

 Gerinti  paslaugų  ir  ugdymo  kokybę,  gilinti  pedagogų  kompetencijas  ir  skatinti
gerosios patirties sklaidą.
 Puoselėti dvasines vertybes, ugdyti pagarbą tautai, jos tradicijoms, gėriui ir grožiui.

IKIMOKYKLINIO IRPRIEŠMOKYLINIO UGDYMO GRUPĖS VEIKLA

Eil.
Nr.

Priemonių planas Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo
laikas

Pastaba 

.𝙸

1.

2.

3.

UDC tarybos veikla

2023–2024 m.  m.  veiklos  programos
pateikimas ir aptarimas.

Daugiafunkcio  centro  veiklų  analizė,
problemos bei perspektyvos. 

2022-2023  m.  m.  veiklos  programos
įgyvendinimo ataskaita.

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė
R. Jeskevičienė

Z. Kiršienė
R. Jeskevičienė

2023-05

2022 m. 10- 
11 mėn. 

2023-05

II.

1.

2.

3.

4.

5.

Metodinė veikla

Ugdomosios veiklos planų tvirtinimas.

Atnaujinti  ir  patvirtinti
priešmokyklinio ugdymo programą

Įdiegti  elektroninį  dienyną  ir
sėkmingai juo naudotis

Vaiko  gerovės  komisijos  darbas.
Problemos,  analizė,  perspektyvos
(kova su smurtu bei patyčiomis).

Prievartos  ir  smurto  prieš  vaikus,
kritinių situacijų valdymo prevencijos
programos įgyvendinimo stebėjimas.

Pedagoginių kompetencijų 

Z. Kiršienė

R. Jeskevičienė
V. Stanulienė

Visi pedagogai

Logopedas

Pedagogai

2022-09

2022-09

2022-09

Nuolat

Nuolat



III.

1.

2.

3.

4. 

5.

tobulinimas.

Dalyvauti  įvairiuose  respublikiniuose
konkursuose,  seminaruose,  parodose
bei Marijampolės savivaldybės įstaigų
organizuojamuose  įvairiuose
renginiuose

Dalyvauti projektuose:
1. „Sveikatos laivas“

2. „Aš ir mano šeima“

3. „Pieno lašas“

Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis,
skleisti gerąją patirtį.

Bendradarbiauti  su  Marijampolės   P.
Kriaučiūno  biblioteka 

Bendradarbiauti  su  Marijampolės
savivaldybės administracijos švietimo,
kultūros  ir  sporto  skyriumi,
Marijampolės  Meilės  Lukšienės
švietimo centru,  vaikų teisių  tarnyba,
Marijampolės PPT ir kt.

Pedagogai

R. Jeskevičienė

R.Jeskevičienė

R.Jeskevičienė

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Nuolat

2022   09
mėn.

2022  m.  10-
12 mėn.
2023-01

Nuolat

Nuolat

Nuolat

IV.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

Įstaigos  veiklos  vertinimas  ir
ugdymo proceso analizė.

Grupių,  komplektavimo  užbaigimas,
ugdytinių duomenų registras.

Vaiko gerovės komisijos darbo plano
pristatymas.

Priešmokyklinio  ir  ikimokyklinio
amžiaus vaikų adaptacija.

Buvusių  ugdytinių  adaptacija
mokykloje. Bendravimas su buvusiais
priešmokyklinukais ir jų pedagogais.

Priešmokyklinio  amžiaus  vaikų
ugdymo(si)  pasiekimai  už  I-ąjį
pusmetį.

Priešmokyklinio  ir  mokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimai
už II-ąjį pusmetį.

Neformaliojo ugdymo grupių veikla:

Z. Kiršienė

logopedas

Grupių
mokytojai

R. Jeskevičienė

R. Jeskevičienė

R. Jeskevičienė

2022-09

2022-10

2022-10

2022-12

2023-02

2023-05



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Dalyvauti  organizuojamos  parodose,
renginiuose, konkursuose.

Parodų  organizavimas  metinėms
šventėms

Antrinių žaliavų ir gamtinių medžiagų
panaudojimas kūryboje

Rengti darbelių parodas ir ekspozicijas

Neįgaliųjų  įtraukimas  į  dailės
užsiėmimų veiklą

Bendradarbiaujant  su  Patašinės
biblioteka  organizuoti  parodas,
susitikimus, skaitinius ir kt. 

Informacinių  technologijų  veiklos
pristatymas

J. Jaugelienė

J. Jaugelienė

J. Jaugelienė

J. Jaugelienė

J. Jaugelienė

Z. Kiršienė

Specialistas
kompiuterių
priežiūrai

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

2023-05

V.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kitos veiklos

Organizuoti  maisto  gamybą  pagal
nustatytus  Sveikatos  apsaugos
ministerijos  reikalavimus.
Individualūs  pokalbiai  su  tėvais  apie
vaikų sveikatą.

Maisto  tvarkymo  reikalavimų
vykdymas,  valgiaraščiai,
perspektyviniai  pasikeitimai  ir  t.t.
Sutarčių  sudarymas  su  maisto
produktų tiekėjais.

Vykdyti  savikontrolę,  atlikti
mikrobiologinius tyrimus.

Maisto produktų inventorizacija.

Savalaikis  medicininis  darbuotojų
sveikatos patikrinimas.

Vykdyti  higieninių  įgūdžių  ugdymo
kontrolę.

Savitarnos  ir  savitvarkos  ugdymo
kontrolė.

Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Grupių 
mokytojai

Nuolat

Nuolat

Nuolat
2 kartus per 
metus

1 kartą per 
ketvirtį

Terminui 
pasibaigus

Nuolat

Nuolat

Nuolat



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Renginiai  sveikatos  stiprinimo
klausimais,  pokalbiai  sveikatingumo
temomis.

Vaikų,  tėvų,  pedagogų  tarpusavio
santykiai, bendravimas.

Prevencijos  kovai  su  smurtu  bei
patyčiomis  artimoje  aplinkoje
vykdymas. Stendiniai  – informaciniai
pranešimai.  Kas  padeda  kurti  gerą
santykį tarp vaikų ir tėvų.

Priešgaisrinės saugos kontrolė.

Lauko įrenginių saugumas ir priežiūra.

Vidaus  darbo  tvarkos  taisyklių
laikymasis  (darbo  grafikai,  poilsio
laikas, sauga darbe ir kt.)

Med. pagalbos 
specialistas

Z. Kiršienė

Pedagogai

Z. Kiršienė

R .Jeskevičienė

Z Kiršienė

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ikimokyklinio  amžiaus  grupės
kultūrinė veikla.

Dalyvauti  respublikiniuose
konkursuose,  parodose  bei
Marijampolės  savivaldybės  įstaigų
organizuojamuose renginiuose

Šventinis rytmetys „Obuolio diena“.

Rudens gėrybių paroda

Pyragų diena

Tolerancijos diena.

Pokalbiai  su  vaikais.  Kas  yra
patyčios?

Projektas  „Mano  šeima“.  Žvakių
gamyba.

Įstaigos  bendruomenės,  vaikų,  tėvų
renginys „Kalėdinės eglutės šventė“.

Pedagogai

R. Jeskevičienė

Grupių
mokytojos

Grupių
mokytojos

Grupių
mokytojos

Grupių
mokytojos

R. Jeskevičienė

Grupių
mokytojos,
meninio
ugdymo
mokytojas

Nuolat

2022-09

2022-10

2022-11-06

2022-11-15

Nuolat

2022-12

2022-12



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sausio 13-osios minėjimas.

Dalyvavimas  projektinėje  veikloje
„Pieno lašas“.

Užgavėnių  šventė  „Žiema  bėk  iš
kiemo“

„Savaitė  be  patyčių“,  pokalbiai,
žaidimai,  edukacinių  filmų
demonstravimas.

Projektinė savaitė skirta žemės dienai.
„Piešinių paroda"

Kaziuko mugė

Atvelykio šventė

Organizuoti  ikimokyklinio  amžiaus
vaikų  parodas,  skaitinius,  kūrybą
įstaigoje, bibliotekoje ir kt.

Mokslo metų užbaigimas

Grupių
mokytojos

R. Jeskevičienė

Grupių
mokytojos,
meninio
ugdymo
mokytojas

Grupių
mokytojos

Grupių
mokytojos

R. Jeskevičienė

Grupių
mokytojos

Grupių
mokytojos

Pedagogai

2023-01-13

2023-01

2023-02-21

2023-03

2023-03

2023-03

2023-04

Nuolat

2023-05

VII.

1.

2.

3.

Susitikimai

Organizuoti susitikimus bendruomenei
su  rašytojais  ir  kitais  įdomiais
žmonėmis. Popietės bendruomenei

Diskusijos  bendruomenei  aktualiomis
temomis.  Vaikų  saugumo
užtikrinimas.

Susitikimai  vaikams  su  įvairių
profesijų atstovais.

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Z. Kiršienė

Nuolat

Nuolat

Nuolat

VIII.

1.

Bendradarbiavimas su šeima

Toliau  tęsti  ir  tobulinti
bendradarbiavimą su šeima.
Tema „Aš ir mano vaikas“

Teikti  pedagogines,  psichologines
konsultacijas  ugdymo  klausimais

R. Jeskevičienė Nuolat



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tėvams.

Teikti  aktualią  informaciją  ir  viešinti
skelbimų  lentoje.  Lankstinukas  „Kas
yra patyčios?“

Šviesti  bendruomenę  sveikatos,  bei
sveikos gyvensenos propagavimu.

Vaikų  adaptacija  įvairaus  amžiaus
grupėse.

Lankomumo  gerinimas  bei
sergamumo mažinimas.

Vaikų maitinimas.

Kova su smurtu bei patyčiomis.

Pokalbiai  aktualiomis  saugumo  bei
kokybiško  ugdymo  temomis  (su
ugdymo  temomis  (su  ugdytiniais,
tėvais, pedagogais, bendruomene)

Pedagogai

Pedagogai

Sveikatos
priežiūros
specialistas

pedagogai

Sveikatos
priežiūros
specialistas

Sveikatos
priežiūros
specialistas

Pedagogai

Grupių
mokytojai

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

IX.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Administracinis, ūkinis darbas

Organizuoti  visuotinius  tėvų
susirinkimus. Pasikviesti į susirinkimą
Marijampolės  savivaldybės
visuomenės sveikatos  biuro sveikatos
priežiūros specialistą.

Pasikviesti į susirinkimą Marijampolės
pedagoginės  psichologinės  tarnybos
specialistą.

Viešųjų pirkimų organizavimas 

1,2%  lėšų,   spec.  lėšų,  bei  paramos
panaudojimas, tvarkymas.

Aprūpinimas  ugdymo  bei  higienos
priemonėmis.

Lauko  ir  vidaus  įrengimų  priežiūra
siekiant  užtikrinant  ugdytinių
saugumą.

Z. Kiršienė

Z.Kiršienė

Z. Kiršienė

J. Balaikienė

Ūkvedys

Ūkvedys

2 kartus 
metuose

Tėvų 
susirinkimo 
metu

Pagal poreikį

Nuolat

Pagal 
poreikius

Nuolat



7.

8.

Užtikrinti  efektyvų,  ekonomišką
įstaigos  komunalinių  paslaugų
naudojimą  bei  taupymą  (elektra,
šildymas, vanduo  ir kt.)

Rudeninės  ir  pavasarinės  aplinkos
tvarkymo talkos.
Bendruomenės  subūrimas  bendrai
veiklai

Ūkvedys

Ūkvedys

Nuolat

Pagal poreikį

LAUKIAMI REZULTATAI

Universalus daugiafunkcis centras – tai ta vieta, kur kiekvienas bendruomenės narys suras
sau veiklą  ir  galės  realizuoti  save pagal  poreikius bei  gauti  kokybiškas paslaugas.  Informacinių
technologijų kabinete vienu metu kompiuteriais gali dirbti 8 žmonės. Meno ir dailės technologijų
užsiėmimus  vienu metu gali lankyti 10 žmonių. Į bendruomenės veiklą integruojami ir neįgalieji
bendruomenės nariai. Įrengtoje salėje yra 50 vietų, kurioje  galima  organizuoti įvairius susitikimus,
renginius  ir  kt.   Sukūrus  naujas  saugias  ugdomosios  veiklos  erdves,  išauga  bendruomenės
pasitikėjimas.  Dėl  to  36  vaikai  jau  gauna  saugų  ir  kokybišką  ugdymą.  Darbuotojų  savišvieta,
kompetencija, seminarų lankymas, logopedo, meninio ugdymo mokytojo  paslaugos  orientuotos į
vaikų  ugdymo  kokybę  ir  gerovę.  Teikiant  daugiau  paslaugų,  padidės  bendruomenės  narių
užimtumas  bei  susidomėjimas  ir  pati  įstaiga  bus  traukos  centru.  Patraukli,  saugi  aplinka,
bendruomenės narių ir darbuotojų tobulėjimas laiduoja kokybiškų paslaugų rezultatų siekimą.

                                                                ____________________


