
 
 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS 

2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

 Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ (toliau – mokykla-darželis), įstaigos adresas: Lazdijai,  

Kauno g. 23, LT- 67128, el. paštas: kregzdute.darzmok@lazdijai.lt, tel. / fax: 8318 51420, svetainės 

adresas www.lazdijukregzdute.lt.  

 Mokykloje-darželyje 2017 metų pradžioje ikimokykliniame ugdyme mokėsi 102 mokiniai, 

priešmokykliniame – 26 mokiniai, pradiniame – 143 mokiniai. Iš  viso – 271 mokinys.  

  2017 m. pabaigoje mokykloje-darželyje ikimokykliniame ugdyme mokėsi 102 mokiniai, 

priešmokykliniame  – 39 mokiniai, pradiniame ugdyme  - 128 mokiniai. Iš viso – 269 mokiniai.  

Vidutiniškai klasėje, grupėje  mokosi mokinių: 

  Mokytojų, auklėtojų, auklėtojų padėjėjų, pailgintos dienos grupių auklėtojų, neformaliojo 

ugdymo pedagogų  skaičius (etatai):  mokytojai – 9, auklėtojai – 10,7 etato, pailgintos dienos grupių 

auklėtojai – 2,5 etato, auklėtojų padėjėjai – 6 etatai, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo vadovas 

– 1 etatas. 

      Švietimo pagalbos specialistų skaičius (etatai): 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. 

     Kiti darbuotojai (pareigybės, etatai): direktorius – 1etatas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

– 1 etatas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui – 1 etatas, sekretorius – 1 etatas, valytojas – 2,75 etato, 

bibliotekininkas – 0,5 etato, 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. 

 2017 m. iškeltas tikslas – siekti, kad teikiamos ugdymo paslaugos atitiktų mokyklos-darželio 

vaikų ir šiuolaikinės visuomenės poreikius. Šiam tikslui įgyvendinti buvo keliami  uždaviniai: 

        1. Uždavinys. Užtikrinti sklandų ugdymo planų ir ugdymo programų planavimą ir 

įgyvendinimą.  

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

Metai 1- 4 klasės 
Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 
Darželio grupės Lopšelio grupės 

2015 m.  20 21 17,6 17 

2016 m.  20 26 20,5 13 

2017 m.  21,3 19,5 21,75 15 
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         3. Uždavinys. Nuolatinio mokinių pasiekimų stebėjimo, matavimo, vertinimo ir rezultatų 

analizavimo efektyvinimas. 

         4. Uždavinys. Užtikrinti švietimo pagalbos mokiniams teikimą. 

         5. Uždavinys. Užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką.   

   Iškeltas tikslas buvo įgyvendintas. Mokykloje-darželyje parengti visų klasių mokomųjų 

dalykų ilgalaikiai planai ir mokyklos švietimo pagalbos specialistų programos. Jie atitinka Bendrųjų 

programų keliamus reikalavimus ir yra nukreipti mokyklos uždavinių įgyvendinimui. Ilgalaikiai 

planai rengiami vieniems mokslo metams. Ugdymo turinys, metodai, formos ir būdai, mokymo 

priemonės, pasiekimų vertinimas orientuojami į konkretų mokinį. Ugdymo turinio planavimo 

laikotarpiai, dokumentavimas, ilgalaikio plano  struktūra patvirtinti Lazdijų mokyklos-darželio 

„Kregždutė“ 2017–2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plane. 

  Įgyvendinama „Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programa“ 

kuriai  2016 m. liepos 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr. 5TS- 602 „Lazdijų 

mokyklos-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programa“ yra pritarusi Lazdijų rajono 

savivaldybės taryba. Priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdymo procesą organizuojame 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrąja 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 

  Didelis dėmesys buvo skiriamas lietuvių kalbos raštingumui gerinti.  2017 matais buvo 

parengtas lietuvių kalbos raštingumo pasiekimų gerinimo planas, kuriame buvo numatytos įvairios 

veiklos, gerinančios lietuvių kalbos raštingumą visų amžiaus grupių mokiniams. Į plano 

įgyvendinimą taip pat buvo įtraukiami ir tėvai. 

  Siekiant aukštesnės ugdymo(si) ir mokymo(si) kokybės mokykloje-darželyje buvo taikomi 

nauji ugdymo metodai. Kiekvienas mokytojas ir auklėtojas per 2017 metus pritaikė po 2 naujus 

metodus.  

  Mokykloje-darželyje didelis dėmesys skiriamas informacinių komunikacinių technologijų 

(toliau - IKT) naudojimui pamokose, neformaliajame švietime. Įstaigoje visos klasės ir grupės yra 

aprūpintos SMART lentomis, interaktyviais monitoriais ar SMART televizoriais. 2017 m. pabaigoje 

įsigijome interaktyvias grindis, kurios dar labiau padės sužadinti mokinių smalsumą ir žingeidumą. 

Taip pat mokiniai noriai naudojasi mokyklos-darželio skaitykloje įrengtais kompiuteriais, kitomis 

priemonėmis.  

 Ugdant mokinius – svarbus nuolatinis jų pažangos stebėjimas, individualių pasiekimų 

fiksavimas bei įvertinimas, todėl kiekvienas mokytojas, mokytojų tarybai pristatė savo pasirinktos 

mokinių pažangos stebėjimo formas, kurios padeda matyti ir fiksuoti mokinio pažangą. Gerosios 

patirties ir praktikos sklaida stiprina bendruomeniškumą, mažina klaidų, vertinant mokinius, riziką. 
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Įsivertinimas mokiniams padeda suvokti stipriąsias ir silpnąsias savo ugdymosi galimybes, siekti 

aukštesnių  mokymosi rezultatų.  

2017 m. parengtas mokyklos-darželio vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarkos 

aprašas. Jo tikslai:  

1. Skatinti kiekvieną mokinį įsivertinti individualią pažangą, apmąstyti sėkmes ir tobulintinus 

dalykus; 

2. Sudaryti sąlygas mokytojui analizuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą pamokoje 

ir nepamokinėje veikloje plėtojant bendrąsias kompetencijas. 

3. Mokinių individualios pažangos į(si)vertinimu siekiama ugdyti kritinio mąstymo, 

savivertės gebėjimus:  

  3.1. analizuoti mokymosi veiklą ir rezultatus, dalyvavimą neformalioje veikloje, turimus 

socialinius įgūdžius, nustatyti sėkmių ir nesėkmių priežastis; 

3.2. planuoti veiklą – numatyti, ką kitą mėnesį, atlikdamas formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

veiklas, mokinys darys kitaip; 

3.3. priimti sprendimus – remiantis turima patirtimi, keltis naujus asmenybės ugdymo(si) 

uždavinius. 

  Siekiant įvertinti mokyklos-darželio paslaugų teikimo kokybę ir įstaigos mikroklimatą 2017 

m. spalio-lapkričio mėnesiais buvo atlikti veiklos kokybės įsivertinimai: Tėvų, globėjų apklausa 

NMVA 2017“, mokytojų apklausa apie mokyklos mikroklimatą, bei platusis įstaigos įsivertinimas.  

Vadovaujantis gautais rezultatais galime teigti, kad 94% apklaustų tėvų pasitiki mokyklos mokytojais 

ir yra patenkinti, kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje. Taip pat 94 % mokinių noriai eina į 

mokyklą. Tai parodo įstaigos gerą mikroklimatą, bendruomeniškumą ir darną klasėse. Mokyklos-

darželio direktoriaus sudaryta darbo grupė išanalizuos mokyklos mikroklimato bei plačiojo mokyklos 

įsivertinimo anketų rezultatus ir iki 2018 metų kovo mėnesio pabaigos pateiks  pasiūlymus dėl 

mokyklos veiklos kokybės gerinimo bei tolesnio įstaigos vertinimo.  

  Didinant patyčių prevenciją mokykloje įgyvendintas patyčių prevencijos planas, kurį parengė 

mokyklos-darželio direktoriaus sudaryta darbo grupė. Į plano įgyvendinimą buvo įtraukta visa 

mokyklos-darželio bendruomenė. Mokykloje buvo stebimas mokinių elgesys ir mokyklos-darželio 

vaiko gerovės komisijoje (toliau – VGK) fiksuojami nepageidaujamo elgesio atvejai. Analizuojamos 

tokio elgesio priežastys, sudaromos probleminės mokinių grupės. Švietimo pagalbos specialistai ir 

klasių vadovai parengė ir vykdė elgesio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas. Vyko nuolatinis 

bendradarbiavimas su netinkamai besielgiančių mokinių tėvais, pasitelkiamos kitos suinteresuotos 

institucijos ar asmenys, galintys daryti įtaką vaikų socializacijai ir pozityviam elgesiui.  

  Mokykloje buvo vykdomi bendruomenę vienijantys tradiciniai renginiai: tėvų ir vaikų bendrų 

darbelių konkursai-parodos „Žibintų šventė“, „Rudeninis lapelis“, rytmečiai „Baltu angelu sutikime 
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Kalėdas“, advento šventės „Džiaugsmo laukimo šviesoje“, šventinės popietės mamytėms ir tėveliams 

„Spalvoti žodeliai tik jums, Tėveliai“, atvirų durų dienos bendruomenei, priešmokyklinukų palydos į 

mokyklą ir ketvirtokų – į gimnaziją. Mokykloje jau daug metų  organizuojamos projektinės dienos 

„Pažaiskime drauge“, „Dviratis – mano draugas“, „Mažasis sveikuolis“. Kiekvienais metais 

organizuojamos  Pirmokų krikštynos, abėcėlės šventė, Mokytojų pagerbimo diena. Tradicine tampa 

ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraiškos savaitė „Teatras Tau“ ,  olimpinė judėjimo diena ir k.t. Taip 

pat mokyklos-darželio bendruomenė kasmet įsijungia į akcijas „Atmintis gyva, nes liudija“, 

„Darom“, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimo šventes. Didelis dėmesys skiriamas Žemės 

dienos  paminėjimui.  

  Mokykla-darželis savo veiklą nuolat viešino mokyklos internetinėje svetainėje 

www.lazdijukregzdute.lt. Daug medžiagos skelbė socialiniame tinkle Lazdijų mokyklos-darželio 

„Kregždutė“ Facebook paskyroje. Mokyklos erdvėse yra daugybė stendų, kurie buvo nuolat 

atnaujinama aktualia medžiaga. Įvairi informacija buvo viešinama per elektroninį TAMO dienyną ir 

elektroninį dienyną „Mūsų darželis“. 

  Priešmokyklinio ugdymo mokiniai dalyvavo pilietiškumo akcijoje „Kaip surasti Lietuvą 

2017“, – tiesiogiai „Skype“ atlikinėjo užduotis kartu su Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ mokiniais. 

         Mokyklos-darželio edukacinė aplinka yra nuolatos gerinama, grąžinama, turtinama 

tikslinėmis mokymo priemonėmis.  Šiemet didelis dėmesys buvo skiriamas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių edukacinių erdvių atnaujinimui. Nupirkti nauji stalai, kėdutės, 

spintelės. Priešmokyklinio ugdymo grupėje įsigyta 7 triaukštės lovos, kurios yra labai funkcionalios 

ir taupo vietą. Vaikai aktyviau gali užsiimti ugdomąja veikla.  

  Perdažytos sienos  skaityklos, bibliotekos, muziejaus patalpose, bei 3 klasėje.  

  Efektyvinant darbuotojų darbą, bei sudarant vaikams palankias ugdymo(si) aplinkas įsigytas 

ir sumontuotas elektroninis skambutis.  

   2017 m. Lazdijų rajono savivaldybės taryba mokyklai-darželiui skyrė 50 tūkstančių eurų 

kiemo teritorijos takų sutvarkymui. 

   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. 

Skatinant mokinių aktyvumą pailgintos dienos grupės mokiniams nupirkti 3 stalo teniso stalai. Jų 

poilsiui - 30 vnt. sėdmaišių.  

Neformaliojo švietimo užsiėmimus Lazdijų meno mokykloje, VšĮ Lazdijų sporto centre ir  

Lazdijų kultūros centre  lanko 81,25 % visų mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokinių.  

http://www.lazdijukregzdute.lt/
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Mokykloje-darželyje veikia  8  neformaliojo švietimo būreliai: „Pirmasis žingsnis” anglų kalbos 

būrelis,  šokių būrelis, dainavimo būrelis, “Smalsučių klubas” gabių mokinių būrelis, informacinių 

technologijų būrelis, meninės veiklos (technologijų) būrelis, mokyklos sporto komanda, 

gamtamokslinio ugdymo būrelis. Įstaigos būrelius lanko 88,28 %  visų mokinių.  

         2017  metais įvairiose rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose 

dalyvavo 94 mokyklos-darželio mokiniai. Prizines vietas užėmė 84% visų dalyvavusių mokinių.  

  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 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 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. Mokyklai-darželiui skirta 38128,59 eurų.  

  Per 2017 m. įgyvendintos projekto veiklos: pravesti sportiniai užsiėmimai su ikimokyklinio 

amžiaus vaikais, kurie vyko nuo gegužės iki lapkričio mėnesio 2 kartus per mėnesį. Sportinius 

užsiėmimus vedė nevyriausybinių organizacijų „Šaulė“ ir „Aukuras“ treneriai. Vyko nuolatinis 

projekto viešinimas mokyklos-darželio interneto svetainėje www.lazdijukregzdute.lt ir socialiniame 

tinkle Facebook. Kartą per ketvirtį dalyvavome susitikimuose su projekto partneriais Suvalkų mieste 

(Lenkijos Respublika). Įvykdyti viešieji pirkimai lauko ir vidaus sportinės įrangos įsigijimui. 

  2018 m. planuojame vykti į olimpines dienas Suvalkuose, pradėti testuoti sveikatinimo 

programą, dalyvauti projekto užbaigimo renginyje Druskininkuose atlikti kitus projekto veiklose 

numatytus darbus.  

  Mokinių pasiekimai. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau - NMPP) testus 

laikė 38 ketvirtų klasių mokiniai ir 26 antros klasės 2016-2017 m. m.  mokiniai.  

http://www.lazdijukregzdute.lt/
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  4 klasės mokinių  NMPP testų rezultatai: 

(- mokinių pasiekimai aukštesni už šalies vidurkį,  - mokinių pasiekimai žemesni už šalies vidurkį) 

Standartizuoti testai 

2017 m. 

Aukštesnysis 

lygis 

Pagrindinis 

lygis 

Patenkinamas 

lygis 

Nepatenkinamas 

lygis 

Matematikos  41,7 %  52,80 %  5,6 %  0 % 

Skaitymo 51,50 %  24,20 %  21,2 %  3 % 

Rašymo 28,10 %  46,9%  18,8 %  6,3%  

Pasaulio pažinimo  68,40 %  26,3 %  5,3 %  0 % 

  2 klasės mokinių NMPP testų rezultatai: (- mokinių pasiekimai aukštesni už  šalies vidurkį 

,  - žemesni  už šalies vidurkį, =  lygus su šalies vidurkiu) 

Diagnostiniai  testai 

2017 m. 

Pasirengęs 

tolimesniam 

mokymuisi 

Nepakankamai 

pasirengęs 

tolimesniam 

mokymuisi 

Didelė rizika 

tolimesniam mokymuisi 

Matematikos  57,9 %  31,6 %  10,5 % 

Skaitymo 83,3 % 16,7 %  0 %   

Rašymo (1dalis) 26,3 %  73,7%  0 %  

Rašymo (2 dalis)  52,6 %   47,4 %  0,0 %   

  

  Mokykloje-darželyje dirba 28 pedagogai. Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją. 

Pedagogų skaičius Seminarų dienų skaičius 
Vidutiniškai dienų per metus 

tenka vienam pedagogui 

28 227 8,1 

 

 Mokyklos-darželio  pedagogai dalyvauja įvairiuose renginiuose mokyklos, rajono ir šalies mastu. 

Per 2017 m. pedagogai sudalyvavo 114 reginių. 

  2017 m. mokyklai-darželiui  Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 

skyrė mokyklinį autobusą mokinių vežiojimui. Šiuo metu mokykliniu autobusu pavežami mokyklos-

darželio, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ mokiniai.  

  Per 2017 m. iš užsienio sugrįžo vienas mokyklos-darželio mokinys.    

Švietimo įstaigai 2017 m.  skirtos 278866,60 eurų mokinio krepšelio lėšos. 288800,00 eurų – 

savivaldybės biudžeto lėšos, nemokamam moksleivių maitinimui – 7426,20 eurų, vaikų vasaros 

poilsio stovyklos programai – 300 eurų, Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa "Noriu žinoti" 

– 407 eurų, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programai "Kregždutės vaikai" – 410 eurų.  

  Mokyklai-darželiui yra reikalinga pastato vidaus patalpų renovacija: sanitariniai mazgai, 

tualetų, prausyklų patalpos, grupių virtuvėlių įranga  susidėvėjusi, elektros instaliacija pasenusi,  

lietaus kanalizacijos latakai sutrūkinėję, dėl to sunkiasi vanduo į pastato vidų. Būtina pakeisti patalpų 

grindis, perdažyti sienas, senus šviestuvus pakeisti naujais. Esant galimybei reikia pakeisti 

susidėvėjusius baldus, ikimokyklinio amžiaus vaikams patalynę, kuri nekeista nuo darželio įkūrimo.  



 
 

 

II. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ  

  

Eil. 

Nr.  

Tikslas  

  

Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė  

  Planuota Įvykdyta 

1.  Siekti, kad teikiamos ugdymo paslaugos atitiktų mokyklos-darželio vaikų ir šiuolaikinės 

visuomenės poreikius.  

 95 % tėvų ir mokinių 

mano, kad teikiamos 

paslaugos atitinka 

šiuolaikinės visuomenės 

poreikius.  

94 % tėvų ir mokinių mano, 

kad teikiamos paslaugos 

atitinka šiuolaikinės 

visuomenės poreikius. 

1.1.  1. Uždavinys. Užtikrinti sklandų ugdymo planų ir ugdymo programų planavimą ir 

įgyvendinimą 

  

  Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo terminas Asignavimai (tūkst. Eur) 

Numatyta data Faktinė data Patvirtinti Panaudoti 

  Planuota Įvykdyta 

1.1.1 Įgyvendinta 

priešmokyklinio 

ugdymo bendroji 

programa.  

1 1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2017-05-31 2017-05-31 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.2 Įgyvendinta 

atnaujinta lietuvių 

kalbos programa.  

1 1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2017-05-31 2017-05-31 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.3 Įgyvendinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa.  

1 1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2017-05-31 2017-05-31 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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1.1.4 Įgyvendintas lietuvių 

kalbos raštingumo 

tobulinimo planas.  

1 1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2017-05-31 2017-05-31 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.5 Įgyvendintas 2016-

2017 m. m. 

mokyklos-darželio 

bendrasis ugdymo 

planas. 

1 1 Direktorius Iki 2017-05-31 2017-05-31 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 Parengtas 2017-2018 

m. m. bendrasis 

ugdymo planas.  

1 1 Direktorius Iki 2017-08-31 2017-08-31 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

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

1.2.1 Naujų ugdymo 

metodų, skatinančių 

mokinių 

kūrybingumą, 

taikymas pamokoje 

(kartai per metus) 

≥ 2   

 

 

 

2 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2017-12-31 2017-12-31 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.2.2 Inovacijų perėmimas 

ir praktinis 

panaudojimas 

pamokose 

pasitelkiant 

interaktyvias 

priemones ir 

bibliotekos skaityklą 

(priemonių 

≥2 

 

 

 

 

4 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2017-12-31 2017-12-31 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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panaudojimas kartais 

per dieną). 

 

1.3. 3. Uždavinys. Nuolatinio mokinių pasiekimų stebėjimo, matavimo, vertinimo ir rezultatų analizavimo efektyvinimas.  

1.3.1 Visų mokinių 

individualių  

pasiekimų analizė 

(kartai per metus) 

 

≥2 2 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

iki 2017-01-22, 

2017-05-30 

 

 

2017-01-22, 

2017-05-30 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.3.2 Mokinių 

įsivertinimas 

kiekvienoje 

pamokoje (kartai per 

dieną);  

≥4 3 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Iki 2017-12-31 

 

 

2017-12-31 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.3.3 Pasirinktos mokinių 

pažangos stebėjimo  

būdo pristatymas 

mokytojų tarybai. 

≥1 1 Direktorius  

Iki 2017-12-31 

 

 

2017-12-31 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.3.2  Veiklos kokybės 

įsivertinimas.  
≥ 1 3 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2017-12-21,  2017-11-06, 

2017-11-21,  

2017-11-21 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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1.4. 4. Uždavinys. Užtikrinti švietimo pagalbos mokiniams teikimą.   

1.4.1 Užtikrinti 

neformalios 

ugdomosios veiklos 

įvairovę (užsiėmimų 

skaičius vnt. per 

mokslo metus) 

≥  6 8 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2017-05-31 

 

 

2017-05-31 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.4.3 Organizuoti 

edukacines išvykas 

bei veiklas, 

susitikimus su įvairių 

sričių specialistais 

(kiekvienos klasės 

renginių skaičius per 

mokslo metus) 

≥ 3 3 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Iki 2017-12-31 

 

 

2017-12-31 

0,3 (asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui) 

0,3 asignavimai 

iš mokinio 

krepšelio lėšų ir  

asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.4.4 Vykdyti mokinių 

profesinį 

informavimą  

įtraukiant tėvus 

(renginių skaičius) 

≥ 2 2 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Iki 2017-12-31 

 

 

2017-12-31 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.4.5 Tradicinių renginių 

plėtojimas. 

Pilietiškumo 

≥ 8 9  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Iki 2017-12-31 

 

 

2017-12-31 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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ugdymas (renginių 

skaičius) 

1.5. 5.Uždavinys. Užtikrinti švietimo pagalbos mokiniams teikimą.   

1.5.1 Mokyklos vaiko 

gerovės komisijos 

darbo efektyvinimas 

(etatų skaičius). 

1  0,75 specialiojo 

pedagogo 

Direktorius iki 2017-08-31 2017-09-27  1,5 (Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui) 

1,9 (Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui) 

1.6. 6 uždavinys. Užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką 

1.6.1 Prevencinių 

programų 

parengimas ir 

vykdymas 

(prevencinių 

programų skaičius 

vnt. ) 

4 

 

4 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Iki 2017-05-31 

 

 

2017-05-31 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.6. Gabių mokinių 

ugdymui skirtų 

programų 

parengimas ir 

vykdymas (programų 

skaičius vnt.) 

1 1 Gabių mokinių 

ugdymui skirtų 

programų 

parengimas ir 

vykdymas 

Iki 2017-05-02 2017-04-28 Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

407 eurai 

(programos 

finansavimo 

lėšos), 

asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui ir  

1.6.3 Projekto Irterreg V-A 

LT-PL-1R-081 „Būk 

aktyvus-būsi 

sveikas“  

įgyvendinimas 

(proc.) 

70 % 50 % Direktorius, 

projekto 

koordinatorius 

Iki 2017-12-31 2017-12-31 Projekto lėšos 1,96 (projekto 

lėšos) 
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1.6.4 Lauko ir vidaus 

edukacinių erdvių 

sutvarkymas. 

Edukacinių erdvių 

skaičius vnt.  

6 

 

7 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Iki 2017-08-31 2017-12-31 0,3 (Asignavimai iš 

savivaldybės 

biudžeto lėšų) 

53,3 

(asignavimai iš 

savivaldybės 

biudžeto lėšų) 

 

Mokyklos-darželio direktorė           Danutė Matulevičienė  

____________________________________ 


