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LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“  

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

            Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“(toliau – mokykla-darželis) vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. 

     Mokykloje-darželyje 2017 metų pradžioje  mokėsi  ankstyvojo amžiaus grupėse – 28 mokiniai, ikimokykliniame ugdyme – 82 mokiniai, 

priešmokyklinio ugdymo grupėje – 26, pradinio ugdymo – 143 mokiniai. Iš  viso – 279 mokiniai.  

      2017 m. pabaigoje mokykloje-darželyje mokėsi ankstyvojo amžiaus grupėse – 15 mokinių, ikimokyklinio ugdymo – 87 mokiniai, 

priešmokyklinio ugdymo grupėje – 39 mokiniai, pradinio ugdymo – 128 mokiniai. Iš viso – 269 mokiniai.  Vidutiniškai mokykloje mokosi mokinių: 

    Mokytojų, auklėtojų, auklėtojų padėjėjų, pailgintos dienos grupių auklėtojų, neformaliojo ugdymo pedagogų ir kitų darbuotojų skaičius 

(etatai): 

    Direktorius – 1etatas; direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1 etatas; direktoriaus pavaduotojas ūkiui – 1 etatas; mokytojų – 10; auklėtojų – 

10,6 etatai; pailgintos dienos grupių auklėtojų – 2,5 etato; auklėtojų padėjėjai – 7 etatai; popamokinės veiklos užimtumo specialistas – 0,17 etato; 

ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo vadovas – 1 etatas, logopedas – 1 etatas; specialusis pedagogas – 0,75 etato; psichologas – 0,5 etato; 

socialinis pedagogas – 0,5 etato; auklėtojų/mokytojų padėjėjai teikiantys specialiąją pagalbą – 5 etatai, sekretorius – 1 etatas; valytojas – 2,75 etato; 

 
1- 4 klasės  

Priešmokyklinio ugdymo 

grupės  

Ikimokyklinio ugdymo 

grupės  
Ankstyvojo ugdymo 

grupės  

2015 m.  20 21 17,6 17 

2016 m.  20 26 20,5 13 

2017 m.  21,3 19,5 21,75 15 



bibliotekininkas – 0,5,  vyriausiasis virėjas – 1 etatas; virėjas – 2,25 etato; kiemsargis – 1 etatas; sargas – 3 etatai; informacinių technologijų 

specialistas – 0,5 etato; santechnikas – 0,5 etato; elektrikas – 0,5 etato; darbininkas – 0,5 etato; sandėlininkas – 1 etatas; vyr. specialistas personalui 

– 0,5 etato; anglų kalbos įgūdžių formavimo specialistas – 0,08 etato. 

    Mokykloje-darželyje dirba Vaiko gerovės komisija, švietimo pagalbos specialistų komanda: logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, 

socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams pagalbą teikia 5 mokytojo padėjėjai ir 4 auklėtojo 

padėjėjai. 2017 m. įsteigtas papildomas specialiojo pedagogo  0,75 etatas.  

      Šiuo metu veikia 3 pailgintos dienos grupės ir popamokinės veiklos užimtumo būrelis.   

   Neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko 81,25 % visų mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokinių.  Mokyklos-darželio 8  neformaliojo 

švietimo būrelius lanko 88,28 %  visų mokinių.  

         2017  metais įvairiose rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose dalyvavo 94 mokiniai. Iš jų prizines vietas užėmė 

84% dalyvavusių.  

   Mokykloje vykdomos prevencinės programos: socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“ (1 

klasė), smurto ir patyčių prevencinė programa „Sukurkime draugišką ir saugią aplinką“(2-4 klasėse), alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa (1-4 kl.) Jos vykdomos per klasių vadovų organizuojamą veiklą, klasių valandėlių metu. 

 Įstaiga dalyvauja vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programoje „Kregždutės vaikai“, gabių ir talentingų vaikų ugdymo 

programoje „GMK“, specialiojoje  mokinių sveikatinimo programoje „Sveiki mokiniai – sveika mokykla“, sveikatą stiprinančios mokyklos (SSM) 

veiklos programoje „Sveikas pradinukas sveikoje aplinkoje“; vaikų vasaros poilsio dieninės stovyklos programoje. Vykdomos programos „Pienas 

vaikams“, „Vaisiai Jums“. 

   Visi mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokyklos yra pavežami. Socialinę paramą mokykloje-darželyje (nemokami pietūs, mokymo 

reikmenys) gavo 20,59 % visų mokinių ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. 

 Mokykla-darželis kartu su partneriais: Alytaus lopšeliu-darželiu „Girinukas“ Varėnos ir  Druskininkų rajonų savivaldybėmis bei Suvalkų 

miesto savivaldybe (Lenkijos respublika) įgyvendina Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Būk 



aktyvus-būsi sveikas“. Šio projekto tikslas – gerinti mokinių fizinę ir psichinę sveikatą. Projekto biudžetas 991643,91 eurų, ES dalis 84287,30 

eurų. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

       1. Tikslas – Užtikrinti ugdymo (si) kokybę veiksmingą, efektyvų ugdymo procesą ir siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos 

augimo.  

       1. Uždavinys. Ugdymo planų ir ugdymo programų planavimas ir įgyvendinimas.  

       2. Uždavinys. Aukštesnės ugdymo(si) ir mokymosi kokybės siekimas. 

       3. Uždavinys. Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus ir problemas. 

       4. Uždavinys. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 

       5. Uždavinys. Užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką. 

     

III. PRIEMONĖS 

1. Užtikrinti Ikimokyklinio, Priešmokyklinio ir Pradinio ugdymo prieinamumą ir kokybę.  

2. Mažinti žemus mokymosi pasiekimus pasiekiančių mokinių skaičių ir didinti aukštesnius mokymosi pasiekimus pasiekiančių mokinių 

skaičių.  

IV. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ  

  

Eil. 

Nr.  

Tikslas  

  

Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė  

1.  Užtikrinti ugdymo (si) kokybę veiksmingą, efektyvų ugdymo procesą ir 

siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo. 

 

 Mokinių nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 

aukštesni už šalies vidurkį. Mokytojai kvalifikaciją kels ne 

mažiau, kaip 5 dienas per metus. 

  Įstaigos veiksmo 

pavadinimas  

Proceso ir / ar 

indėlio 

vertinimo 

Atsakingi vykdytojai  Įvykdymo terminas  

  

Asignavimai  



kriterijai, mato 

vienetai ir 

reikšmės  

1.1.  1. Uždavinys. Ugdymo planų ir ugdymo programų planavimas ir įgyvendinimas 

1.1.1 Įgyvendinta priešmokyklinio 

ugdymo bendroji programa.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Visus metus  Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.2 Įgyvendinta atnaujinta 

lietuvių kalbos programa.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Visus metus Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.3 Įgyvendinta ikimokyklinio 

ugdymo programa.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Visus metus Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.4 Įgyvendintas lietuvių kalbos 

raštingumo tobulinimo 

planas.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Visus metus Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.5 Įgyvendintas 2017-2018 

m.m. mokyklos-darželio 

bendrasis ugdymo planas. 

Parengtas 2018-2019 m.m. 

bendrasis ugdymo planas.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Visus metus Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.2. 2. Uždavinys. Aukštesnės ugdymo(si) ir mokymosi kokybės siekimas. 

1.2.1. Naujų ugdymo metodų 

„Praktinis tyrimas“, 

„Skaitmeninių mokymosi 

priemonių naudojimas“ 

skatinančių mokinių analitinį 

mąstymą  taikymas. 

≥ 2  per metus  

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Visus metus  Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  

 

1.2.2 Inovacijų perėmimas ir 

praktinis panaudojimas 

pamokose pasitelkiant 

interaktyvias priemones ir 

bibliotekos skaityklą. 

IKT naudojimas 

≥2 pamokas per 

dieną  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Visus metus Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  



 

1.2.3.  Grožinės literatūros,  10 

planšečių įsigijimas (lėšų 

skyrimas eurais vienam 

mokiniui), prieigos prie 

internetinės svetainės 

„Eduka klasė“  

≥ 27 
Direktorius, bibliotekininkas Visus metus  6,9 asignavimai iš mokinio krepšelio 

lėšų 

1.3. 3. Uždavinys. Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus ir problemas. 

1.3.1.  Veiklos kokybės 

įsivertinimas. Kartai per 

metus  

2  Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Kovo mėn. , spalio mėn.   Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.3.2. Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas. Dienų skaičius 

≥ 5 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Visus metus  0,6 

1.4. 4. Uždavinys. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 

1.4.1 

 

 

 

Užtikrinti neformalios 

ugdomosios veiklos 

įvairovę.  

≥ 6 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Iki spalio 1 d.  

 

Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.4.2. Organizuoti edukacines 

išvykas bei veiklas, 

susitikimus su įvairių sričių 

specialistais. 

2 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokslo metų bėgyje Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  



1.4.3.  Vykdyti mokinių profesinį 

informavimą  įtraukiant 

tėvus. Susitikimų su tėvais 

kartai 

2  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokslo metų bėgyje Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  

1.4.5 Tradicinių renginių 

plėtojimas. 

Rugsėjo 1-osios 

šventė 

 

Olimpinio 

judėjimo diena  

 

Kalėdinės 

eglutės šventė 

 

Užgavėnių 

šventė 

 

Sveikatingumo 

diena  

Sporto diena  

 

Mokslo metų 

pabaigos šventė 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Rugsėjo mėn.  

 

 

Rugsėjo mėn.  

 

 

Gruodžio mėn.  

 

 

Vasario mėn.  

 

 

Kovas mėn. 

 

Gegužės mėn.  

 

 

Gegužės mėn.  

Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.4.6.  Pilietiškumo ugdymas  „Giedokime 

himną Lietuvai“ 

 

Akcija „Atmintis 

gyva, nes 

liudija“ 

 

Vasario 16 d. 

paminėjimas 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Kiekvieną pirmadienį 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

 

 



Visuomeninė 

akcija „Uždek 

žvakutę ant 

savanorio kapo“ 

 

Akcija 

„Iškelkime 

trispalvę“ 

 

Kovo 11 d. 

paminėjimas  

 

Kelionių 

maratono 

Lietuvos 

mokiniams ir 

mokytojams 

„Šimtmečio 

Lietuva“  

 

Vasario mėn.  

 

 

 

Vasario mėn.  

 

 

 

Kovo mėn.  

 

 

 

Visus metus 

1.5. 5. Uždavinys. Užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką. 

1.5.1. Prevencinių programų 

parengimas ir vykdymas. 

Programų skaičius 

4 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Visus metus  1,5 (Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui) 

1.5.2. Gabių mokinių ugdymui 

skirtų programų parengimas 

ir vykdymas. 

„Smalsučių 

klubas“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Visus metus  Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 Renginių smurto ir patyčių 

mažinimui rengimas ir 

vykdymas   

2 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Visus metus   

1.5.3. Projekto Irterreg V-A LT-

PL-1R-081 „Būk aktyvus-

100 proc.  Direktorius, projekto 

koordinatorius 

Visus metus  Projekto lėšos  



būsi sveikas“  

įgyvendinimas. 

1.5.4. Lauko ir vidaus edukacinių 

erdvių sutvarkymas. 

Naujų gėlynų 

įrengimas. 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Birželio- rugpjūčio 

mėn.  

0,3 (Asignavimai iš savivaldybės 

biudžeto lėšų) 

 

VII. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

      Mokyklos-darželio metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami ištisus metus. Metinio veiklos plano  įgyvendinimą prižiūri 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui.  

             Metinio veiklos plano  įgyvendinimo stebėsena vyksta reguliariai.   Kiekvienų metų pabaigoje analizuojamas mokyklos-darželio metinio 

plano įgyvendinimas. Metinio veiklos  plano tikslų įgyvendinimo patikra fiksuojama lentelėje pagal šią formą: 

Uždaviniai Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 

1.   

2.   

             Metinio veiklos plano įgyvendinimo atsakingi asmenys pristato mokyklos bendruomenei (mokyklos-darželio tarybai, pradinio ugdymo 

mokytojų metodinei grupei, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojų metodinei grupei, skelbia mokyklos-darželio interneto svetainėje 

www.lazdijukregzdute.lt). Mokyklos bendruomenė turi galimybę išsakyti savo nuomonę, teikti siūlymus, kaip optimaliau įgyvendinti mokyklos-

darželio strateginius tikslus ir uždavinius, tikslingiau panaudoti turimas mokyklos lėšas. 

____________________________________________ 


