
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2017-2019 METŲ  

STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ UŽ 2017 METUS  

 

Tikslas Kokybiškas švietimo paslaugų teikimas, atsižvelgiant į kiekvieno 

mokinio galimybes ir poreikius, sudarant palankias, saugias 

ugdymosi sąlygas 

1.1.Uždavinys Teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir 

pradinį išsilavinimą 

Įstaigos priemonės 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir 

mato vienetai 

Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 

1.1.1.Ugdymo planų ir 

ugdymo programų 

planavimas ir 

įgyvendinimas 

Įgyvendintų ugdymo 

programų skaičius, vnt. 

3 

 

3 

 

Įgyvendintų ugdymo planų 

skaičius, vnt. 
2 2 

1.1.2. Aukštesnės 

ugdymo (-si)  ir 

mokymo (-si)   

kokybės siekimas   

Įdiegtų naujų metodų 

skaičius ugdymo procese, 

vnt. 

≥ 2 2 

1.1.3. Vykdyti 

mokyklos-darželio 

veiklos įsivertinimus 

Atliktų įsivertinimų 

skaičius, vnt. 

 

≥  1 3 

1.1.4. Užtikrinti 

pedagogų 

kvalifikacijos kėlimą 

Pedagogų skaičius, kėlusių 

kvalifikaciją ne mažiau 

kaip 5 dienas per metus, 

proc. 

100 % 100 % 

1.1.5. Ugdymo 

priemonių įsigijimas 

Ugdymo priemonėms 

skirtų lėšų suma  eurais 

vienam mokiniui 

≥ 27 71,25  

1.2. Uždavinys  Tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius 

1.2.1.Užtikrinti 

neformalios 

ugdomosios veiklos 

įvairovę 

Veikiančių neformaliojo 

ugdymo būrelių skaičius, 

vnt. 

≥ 6 8 

1.2.2. Atnaujinti 

mokyklos-darželio 

biblioteką, skaityklą ir 

muziejų, sutvarkant 

edukacines erdves   

Atnaujintų edukacinių 

erdvių skaičius, vnt. 
3 3 

1.2.3. Organizuoti 

edukacines išvykas 

bei veiklas, 

susitikimus su įvairių 

sričių specialistais 

Edukacinių  išvykų 

skaičius kiekvienai klasei, 

vnt. 

≥ 2 2 

1.2.4. Vykdyti 

mokinių profesinį 

informavimą  

įtraukiant tėvus 

Organizuotų renginių 

skaičius, vnt. 
≥ 2 2 



1.2.5. Tradicinių 

renginių plėtojimas 

Organizuotų renginių 

skaičius, vnt. 
≥ 7 9 

1.3. Uždavinys  Užtikrinti švietimo pagalbos mokiniams teikimą 

1.3.1.Mokyklos vaiko 

gerovės komisijos 

darbo efektyvinimas 

Papildomai įsteigtų 

švietimo pagalbos 

specialistų (logopedo, 

specialiojo pedagogo) 

etatų skaičius, vnt.   

≥ 1 

 
0,75  

Mokinių, gaunančių 

švietimo pagalbą dalis, 

proc. 

100 % 

Spec. pedagogo 

100 % 

Logopedo 42,68 % 

1.4. Uždavinys  Užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką 

1.4.1.Prevencinių 

programų parengimas 

ir vykdymas 

Įgyvendintų programų 

skaičius, vnt. 
≥ 4 4 

1.4.2. Sveikatinimo 

programų parengimas 

ir vykdymas 

Įgyvendintų programų 

skaičius, vnt. 
≥ 4  4 

1.4.3. Gabių mokinių 

ugdymui skirtų 

programų parengimas 

ir vykdymas 

Įgyvendintų programų 

skaičius, vnt. 
≥ 1  1 

1.4.4. Projekto 

Irterreg V-A LT-PL-

1R-081 „Būk aktyvus-

būsi sveikas“  

įgyvendinimas 

Įgyvendintų projekto 

veiklų skaičius, proc. 
70 % 10 % 

1.4.5. Lauko ir vidaus 

edukacinių erdvių 

sutvarkymas 

Lauko teritorijos 

sutvarkymas, atlikti darbai 

Naujų gėlynų 

įrengimas, obelų 

alėjos pasodinimas   

Pasodinta obelų 

alėja 

Dalinai atnaujintų vidaus 

erdvių  skaičius, vnt 

≥ 3 

 
3 

Išvados/pastabos 

/rekomendacijos 

Siekti aukštesnės ugdymo (-si) ir mokymo (-si) kokybės. 

Skatinti pedagogus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir 

gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje ir didinti jų 

atsakomybę už ugdymo kokybę. 

Aktyviau vykdyti mokinių profesinį informavimą  įtraukiant tėvus. 

Ugdyti mokinių pilietiškumą.  

100 % įgyvendinti projektą „Būk aktyvus-būsi sveikas“ ,  

Atnaujinti gėlynus, kitas edukacines erdves  

Inicijuoti pagalbos specialisto (logopedo) etato steigimą.  

 


