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 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.  

  2018 m. pabaigoje mokykloje-darželyje ikimokykliniame ugdyme mokėsi 104 mokiniai, 

priešmokykliniame  – 36 mokiniai, pradiniame ugdyme  - 135 mokiniai. Iš viso – 275 mokiniai.   

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

neformaliojo ugdymo pedagogų  skaičius (etatai):  mokytojai – 9, ikimokyklinio priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai – 11,81 etato, pailgintos dienos grupių auklėtojai – 2,5 etato, auklėtojų padėjėjai 

– 7 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, mokytojų 

padėjėjai teikiantys specialiąją pagalbą – 4,5 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. 

 2018 m. iškeltas tikslas – užtikrinti ugdymo (si) kokybę, veiksmingą, efektyvų ugdymo 

procesą ir siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo. Šiam tikslui įgyvendinti 

buvo keliami  uždaviniai: 

       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. 

 Iškeltas tikslas buvo įgyvendintas. Mokykloje-darželyje parengti visų klasių 

mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai ir mokyklos-darželio švietimo pagalbos specialistų programos. 

Jie atitinka Bendrųjų programų keliamus reikalavimus ir yra nukreipti mokyklos uždavinių 

įgyvendinimui.  

  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. 

  2018 matais buvo parengtas lietuvių kalbos raštingumo pasiekimų gerinimo planas, 

kuriame buvo numatytos įvairios veiklos, gerinančios lietuvių kalbos raštingumą visų amžiaus 

grupių mokiniams.   

  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. 

Įstaiga turi įsigijusi interaktyvias grindis, kurios dar labiau padės sužadinti mokinių smalsumą ir 

žingeidumą. Taip pat mokiniai noriai naudojasi mokyklos-darželio skaitykloje įrengtais 

kompiuteriais, kitomis priemonėmis. 2018 m. pabaigoje įsigijome 26 vnt. planšetinių kompiuterių, 

kurie bus naudojami mokinių ugdymui.  

 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. 2018 m. 

patobulintas vaiko individualios pažangos įsivertinimo aplankas.   

 Mokykloje buvo vykdomi bendruomenę vienijantys tradiciniai renginiai: Mokslo ir žinių 

dienos šventė, Judėjimo diena, Užgavėnių šventė, dalyvavimas Europos sporto savaitės projekto 

programoje ,,BEACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU 2018“, Žemės diena, sporto dienos. 

 Mokykloje-darželyje tapo tradicija organizuoti projektines dienas ,,Eksperimentų diena", 

,,Kalba gimtoji lūposna įdėta“, ,,Matematika – tai  proto gimnastika“. 

 Visus metus mokykla dalyvavo Respublikiniame sveikatingumo projekte ,,Sveikata visus 

metus“. 

 Kiekvienais metais vyksta dailyraščio konkursas ,,Auksinė plunksna“, diktanto konkursas 

,,Dėk raidę prie raidės“.  

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

„Darom“, „Iškelkime trispalvę“, „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“, Vasario 16-osios ir Kovo 

11-osios minėjimo šventėse, tarptautinės tolerancijos dienos minėjime.  

 Sistemingai įgyvendinami lietuvių kalbai, „Veiksmo savaitė be patyčių“ skirti renginiai ir 

veiklos. 

 Organizuota: idėjų mugė „Respublikinių projektų sinergija ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“, Respublikinis raiškiojo skaitymo konkursas ,,Eilių ir kompozicijų 

mozaika Tau – Lietuva“. 

  Priešmokyklinio ugdymo mokiniai dalyvavo pilietiškumo akcijoje „Kaip surasti 

Lietuvą 2018“, – tiesiogiai „Skype“ atlikinėjo užduotis kartu su Mažeikių lopšelio-darželio 

,,Pasaka“ mokiniais. 

   Šiuo metu veikia 3 pailgintos dienos grupės ir popamokinės veiklos užimtumo 

būrelis.  

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

kultūros centre  lanko 85,18%visų mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokinių.  Mokykloje-

darželyje veikia  7  neformaliojo švietimo būreliai: „Pirmasis žingsnis” anglų kalbos būrelis,  šokių 

būrelis, dainavimo būrelis, informacinių technologijų būrelis, mokyklos sporto komanda, 

gamtamokslinio ugdymo būrelis, verslumo būrelis. Įstaigos būrelius lanko 77,77 %  visų mokinių.  

         2018  metais įvairiose rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, 

varžybose dalyvavo 71,2 % visų mokinių. Prizines vietas užėmė 76 mokiniai, 60,8% . 

 Mokykloje vykdomos prevencinės programos: socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo, smurto 

prevencijos programa ,,Antras žingsnis“ (2 klasė), smurto ir patyčių prevencinė programa 

„Sukurkime draugišką ir saugią aplinką“ (1, 3 ir 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, integruojamos į mokomųjų dalykų turinį. 

  Įstaiga dalyvauja vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programoje 

„Kregždutės vaikai“, specialiojoje  mokinių sveikatinimo programoje „Sveiki Kregždžiukai“, 



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 27,90 % visų mokinių 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.    

  4 klasės mokinių  nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau - NMPP) testų 

rezultatai: 

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

vidurkį) 

Standartizuoti testai 

2018 m. 

Aukštesnysis 

lygis 

Pagrindinis 

lygis 

Patenkinamas 

lygis 

Nepatenkinamas 

lygis 

Matematikos  67,7 %  22,6 %  9,7 %  0 % 

Skaitymo 51,6 %  32,3 %  16.1 %  0 % 

Rašymo 40,0 %  43,3%  16,7 %  0%  

Pasaulio pažinimo  88,9 %  11,1 %  0%  0 % 

 

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

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

Diagnostiniai  testai 

2018 m. 

Pasirengęs 

tolimesniam 

mokymuisi 

Nepakankamai 

pasirengęs 

tolimesniam 

mokymuisi 

Didelė rizika 

tolimesniam mokymuisi 

Matematikos  62,5 %  37,5 %  0 % 

Skaitymo 65,8 %  28,9 %   5,3 %  

Rašymo (1dalis) 67,6 %  32,4 %  0 %  

Rašymo (2 dalis)  80,0 %   20,0 %  0 %   

  

  Mokykloje-darželyje dirba 30 pedagogai. Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją. 

Pedagogų skaičius Seminarų dienų skaičius 
Vidutiniškai dienų per metus 

tenka vienam pedagogui 

30 194 6,47 

  

 Per 2018 m. iš užsienio sugrįžo vienas mokyklos-darželio mokinys.    

       Švietimo įstaigai 2018 m.  skirtos 290564,45 eurų mokinio krepšelio lėšos. 316365,17  eurų – 

savivaldybės biudžeto lėšos, nemokamam moksleivių maitinimui – 8113,06 eurų, vaikų vasaros 

poilsio stovyklos programai – 548 eurų, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programai 

"Kregždutės vaikai" – 870 eurų, sveikatinimo programai -200 eurų. Lazdijų rajono savivaldybės 

taryba mokyklai-darželiui skyrė  14994,42 eurų teritorijos aptvėrimui tvora. 

2018 m. baigtas įgyvendinti LT-PL projektas „Būk aktyvus-būsi sveikas“. Šiuo projekto tikslas – 

stiprinti mokinių psichinę ir fizinę sveikatą. Projekto metu įsisavinta 35566,27 eurus. Jo metu 

įsigijome Lauko ir vidaus inventoriaus mokinių sveikatos stiprinimui. Parengta sveikatą stiprinanti 

programa ikimokyklinio amžiaus vaikams.  

 2018 m. Lazdijų rajono savivaldybė įstaigai nupirko šiltnamį, kurį naudojame kaip edukacinę 

priemonę, mokinių pažintinų gebėjimų lavinimui.  

    

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 



1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokinių pasiekimų 

gerinimas. 

Sustiprinta  

mokyklos mokinių 

individualios 

pažangos 

įsivertinimo 

kultūra, 

pakoreguotas 

individualios 

pažangos stebėjimo 

tvarkos aprašas. 

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per metus mokiniai 

užpildo individualios 

pažangos stebėjimo 

anketą.  

 

 

 

Rezultatai aptarti  su 

tėvais.  

 

 

 

 

Esant poreikiui, 

parengtas individualus 

ugdymo planas.  

 

Standartizuotų testų 

rezultatai lygūs arba 

aukštesni už šalies 

vidurkį.   

 Mokiniai  

individualios 

pažangos stebėjimo 

lapą pildė kiekvieno 

mėnesio pabaigoje, 

klasės valandėlės 

metu.  

  

Pusmečiams  

pasibaigus 

individualios 

pažangos stebėjimo 

anketą pildė tėvai ir 

mokiniai.  

 

Parengtas 1  

individualus ugdymo 

planas. 

 

Standartizuotų  

testų rezultatai 

ženkliai aukštesni už 

šalies vidurkį. 

 

 Ugdymo procese, 

pamokose ir 

veiklose aktyviai 

naudojamos 

informacinės 

komunikacinės 

technologijos 

(toliau –IKT). 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per savaitę veiklų metu 

panaudotos Informacinės 

komunikacinės (toliau-

IKT) priemonės 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

 

Ne mažiau kaip 2 

pamokas per dieną 

naudojamos IKT 

priemonės pradinio 

ugdymo pamokose.  

 

Bent 2 klasės naudosis 

elektroninėmis 

pratybomis. 

IKT  

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

ugdyme naudojamos 

ne rečiau kaip 3 

kartus per savaitę 

veiklų metu. 

 

 

Ne mažiau  

kaip 4 pamokas per 

dieną naudojamos 

IKT pamokose 

ugdant pradinio 

ugdymo mokinius. 

 

„EMA“  

elektroninės pratybos 

naudojamos penkiose 

(1a, 1b, 2, 3a ir 3b)  

klasėse.   

 



Nuomos būdu  

įsigyta 15  

nešiojamų 

kompiuterių ir 26 

planšetiniai 

kompiuteriai. 

2.2. Ugdyti  

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokinių 

patriotiškumą ir 

pilietiškumą.  

Mokinių 

dalyvavimas 

įvairiuose 

savivaldybės, 

respublikiniuose 

renginiuose. 

 

Valstybinių 

švenčių minėjimas 

mokykloje-

darželyje. 

Mokiniai dalyvaus ne 

mažiau kaip 4 

renginiuose pilietiškumo 

ir patriotiškumo tema. 

  

Mokykloje-darželyje 

suorganizuoti ne mažiau 

kaip 3 renginiai 

pilietiškumo ir 

patriotiškumo tema.  

Mokiniai dalyvavo 4 

šalies ir rajono mastu 

suorganizuotuose 

renginiuose. 

 

Mokykloje- 

darželyje 

suorganizuoti 5 

renginiai 

pilietiškumo ir 

patriotiškumo tema. 

 

Įrengti  

vėliavų stiebai su 

vėliavomis įstaigos 

lauko teritorijoje. 

 

Įsigyti 5  

vėliavų stiebai su 

stovais ir vėliavomis. 

  

Kiekvieną  

pirmadienį mokiniai 

giedojo Lietuvos 

valstybės himną. 

  

2.3. Užtikrinti 

projektų rengimą ir 

įgyvendinimą. 

Lietuvos-Lenkijos 

Interreg  projekto 

„Būk aktyvus būsi 

sveikas“ veiklos 

įgyvendintos pagal 

planą.  

 

 

 

Erasmus + 

projektui surasti 

partneriai ir 

pateikta paraiška 

Įgyvendintas Interreg 

projektas „Būk aktyvus – 

būsi sveikas“ . 

 

 

 

 

 

 

Parengtas ir gavus 

finansavimą įgyvendintas 

Erasmus + projektas. 

Lietuvos- 

Lenkijos Interreg  

projekto „Būk 

aktyvus būsi sveikas“ 

veiklos įgyvendintos 

pagal planą. 

Projektas pilnai 

užbaigtas. 

 

Erasmus +  

projektui paraiška 

paruošta ir pateikta 

Turkijos partneriams, 

kurie paskirti 

koordinatoriais. 

Finansavimas 

negautas dėl lėšų 

trūkumo. 

 

Mokykla- 



darželis  buvo 

apdovanota Europos 

kokybės ženkleliu už 

puikią eTwinning 

projekto "Learning 

with experiments" 

veiklą. Mokinių ir 

mokyklos-darželio 

veikla buvo 

pripažinta 

aukščiausiame 

europiniame 

lygmenyje. 

2.4. Lauko ir vidaus 

edukacinių erdvių 

atnaujinimas. 

Sudarytos sąlygos 

mokiniams dirbti, 

sportuoti, ilsėtis 

atnaujintose 

edukacinėse 

erdvėse. 

Pabaigti lauko erdvių 

atnaujinimo darbai. 

Sutvarkyta ne mažiau 

kaip 1  klasė perdažant 

sienas ir pakeičiant 

lietaus kanalizacijos 

vamzdžius. 

Pastatyti  

žaidimų ir sporto 

įrenginiai, įsigytas 

sportinis inventorius. 

 

Išlygintas  

reljefas, pastatytas 

šiltnamis, atnaujinti 

ir naujai įrengti 2 

gėlynai, pakeista 

pavėsinių grindų 

danga. 

 

Sutvarkyta  

lietaus kanalizacija 1 

klasėje, perdažytos 

pažeistos vandens 

sienos.  

2.5.Vadybinės 

kompetencijos ir 

pedagogų profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas. 

Sudarytos sąlygos 

visiems 

pedagoginiams 

darbuotojams 

dalyvauti 

kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose. 

Vadybinės 

kompetencijos  

tobulintos  ne mažiau 

kaip 5 dienas per metus 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose.  

 

Įgyvendinta  ne mažiau 

kaip 1 priemonė 

efektyvinanti mokyklos 

veiklą.  

 

 

Ne mažiau kaip 5 dienas 

visi pedagoginiai 

darbuotojai dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo  

renginiuose. 

 

 

Vadybines  

kompetencijas kėliau 

10 dienų. Dalyvauju 

„Lyderių laikas 3“ 

neformaliosiose 

studijose.  

 

Įgyvendinti 2  

pokyčio projektai 

mokykloje-darželyje, 

kurie tobulino 

įstaigos veiklą.  

 

Vidutiniškai 1 

pedagogui tenka  6 

kvalifikacijos kėlimo 

dienos. 

 

Buvo išpirkta  

licencija 

„Pedagogas.lt“ 



 

 

 

 

 

Pasidalins gerąja 

patirtimi su kolegomis ne 

mažiau kaip 2 kartus.  

 

svetainėje, kur 

galima nuotoliniu 

būdu  kelti 

kvalifikaciją.  

 

Pedagogai  

gerąja patirtimi ir 

seminarų medžiaga 

dalinosi 11 kartų per 

metus metodinėse 

grupėse. 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Higienos normų užtikrinimas mokykloje-

darželyje. 

Įsigyta konvekcinė krosnelė, šaldytuvas, 

smuki buitinė technika, kuri užtikrino, 

kad mokykloje-darželyje visi įrenginiai 

atitiktų higienos normas ir 

technologinius reikalavimus  naujai 

sudaryto valgiaraščio įgyvendinimui. 

Darbuotojai gali efektyviai ir saugiai 

gaminti tiekiamą maistą.  

 

Mokyklos-darželio teritorija aptvėrta 

tvora, kuri atitinka 2016 m. sausio 26 d. 

Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro įsakymo Nr. V-93 

„Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 

d. įsakymo Nr. v-313 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“ pakeitimo  17 punktą.  

  

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 



vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Strateginio mąstymo kompetencija 

6.2. Pasidalintosios lyderystės kompetencija 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

 


