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LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“  

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I  BENDROSIOS ŽINIOS 

 

 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  8  neformaliojo švietimo būreliai: „Pirmasis žingsnis” anglų kalbos būrelis,  šokių būrelis, 

dainavimo būrelis, informacinių technologijų būrelis, mokyklos sporto komanda, gamtamokslinio ugdymo būrelis, verslumo būrelis ir socialinių įgūdžių 

lavinimo būrelis ,,Bendraukime kartu“.  Įstaigos būrelius lanko 77,77 %  visų pradinių klasių 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“ (1-4 klasėse), Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa (1, 3 ir 4 klasėse). Jos vykdomos per klasių vadovų organizuojamą veiklą klasių valandėlių metu. 



 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 pedagogų. 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  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

       1. Tikslas – Užtikrinti kokybišką, veiksmingą, efektyvų ugdymo procesą. Ugdyti mokinių patriotinius jausmus ir įpročius bei pilietinę atsakomybę.  

       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, ugdant mokinių patriotinius jausmus bei pilietinę atsakomybę. 

       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  PRIORITETAI  

I. Mokinių ir suaugusiųjų asmenų tautinis, patriotinis ir pilietinis ugdymas. 

II. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimų gerinimas. 

III. Verslumo kompetencijų ugdymas. 

IV. Sveikatingumo ugdymas ir žalingų įpročių prevencija.  

V  TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ  

  

Eil. 

Nr.  

Tikslas  

  

Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė  

1.  Užtikrinti kokybišką, veiksmingą, efektyvų ugdymo procesą. Ugdyti 

mokinių patriotinius jausmus ir įpročius bei pilietinę atsakomybę.  

 

 Mokinių nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 

aukštesni už šalies vidurkį. 

Pilietinių, patriotinių renginių skaičius vnt., 5 

  Įstaigos veiksmo 

pavadinimas  

Proceso ir / ar 

indėlio 

vertinimo 

kriterijai, mato 

vienetai ir 

reikšmės  

Atsakingi vykdytojai  Įvykdymo terminas  

  

Asignavimai  

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

1.1.1 Įgyvendinta 

priešmokyklinio ugdymo 

bendroji programa.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2019-08-31  Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 



1.1.2 Įgyvendinta ikimokyklinio 

ugdymo programa.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2019-08-31  Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.3 Įgyvendintas lietuvių 

kalbos dienai skirtų 

renginių planas.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2019-02-16 iki 

2019-03-11  

Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.4 Įgyvendintas mokinių 

skaitymo ir kalbinės 

raiškos gerinimo priemonių 

planas  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai 

Iki 2019-08-31 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.1.5 Įgyvendintas 2018-2019 m. 

m. mokyklos-darželio 

bendrasis ugdymo planas. 

Parengtas 2019-2020 m. m. 

bendrasis ugdymo planas.  

1 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2019-08-31  Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

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

1.2.1. Naujų, aktyvių ugdymo 

metodų skatinančių 

mokinių analitinį mąstymą  

ieškojimas ir taikymas. 

≥ 2  per metus  

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Iki 2019-12-31  Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  

 

1.2.2. Inovacijų perėmimas ir 

praktinis panaudojimas 

pamokose pasitelkiant 

interaktyvias, 

gamtamokslinio kabineto 

priemones ir mokykloje-

darželyje esančius 

kompiuterius. 

IKT naudojimas 

≥2 pamokas per 

dieną  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Iki 2019-12-31 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  

1.2.3.  Grožinės literatūros,  

vadovėlių ir mokomųjų 

priemonių  įsigijimas  

≥ 26 
Direktorius, bibliotekininkas Iki 2019-12-31 7,2 asignavimai iš mokinio krepšelio 

lėšų 



1.2.4. Dalyvavimas konkursuose 

ir olimpiadose  30 proc.  
Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai 

Iki 2019-12-31 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  

1.2.5 Rajoninių renginių „ Proto 

kovos“, „Žaidimų 

laboratorija“ organizavimas  

2 
Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai 

Iki 2019-04-30 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  

 Dalyvavimas 

tarptautiniuose projektuose  5 
Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, Irena 

Baranauskienė  

Iki 2019-12-31 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

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

1.3.1.  Veiklos kokybės 

įsivertinimas. Kartai per 

metus  

1 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Iki 2019-01-31   Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.3.2. Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas. Dienų skaičius 

≥ 5 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Iki 2019-12-31 2 

1.3.3.  Dalyvavimas 

nacionaliniame mokinių 

pasiekimų ir tarptautinio 

matematikos ir gamtos 

mokslų gebėjimų tyrimo 

(TIMSS) patikrinime. 

Gautų duomenų analizė 

3 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Iki 2019-11-30 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.3.4.  Gerosios patirties sklaida 

organizuojant atviras 

pamokas/veiklas 

≥ 14 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai 

Iki 2019-12-31 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.4. 4. Uždavinys. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdant mokinių patriotinius jausmus bei pilietinę 

atsakomybę. 



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, 

orientuotas į mokinių 

patriotinius jausmus ir 

tautiškumą 

≥2 renginiai Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai 

Iki 2019-12-31 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  

1.4.3.  Vykdyti mokinių profesinį 

informavimą  įtraukiant 

tėvus. Susitikimų su tėvais 

kartai 

≥2 renginiai Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2019-12-31 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui  

1.4.5 Tradicinių renginių 

plėtojimas. 

≥6 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2019-12-31  

 

 

  

Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.4.6.  Mokinių tautinis pilietinis 

ir patriotinis ugdymas  

„Giedokime 

himną Lietuvai“ 

 

Akcija „Atmintis 

gyva, nes 

liudija“ 

 

Vasario 16 d. 

paminėjimas 

 

Visuomeninė 

akcija „Uždek 

žvakutę ant 

savanorio kapo“ 

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Kiekvieną pirmadienį 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

 

Vasario mėn.  

 

 

 

Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 



Kūrybinių darbų 

paroda „Aš 

myliu tėvynę“ 

 

Kovo 11 d. 

paminėjimas  

 

Pilietinė 

iniciatyva 

„Ilgiausias 

piešinys 

Lietuvai“ 

 

Vasario mėn.  

 

 

 

Kovo mėn.  

 

 

 

Kovo mėn.  

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

1.5.1. Prevencinių programų 

parengimas ir vykdymas. 

Programų skaičius 

4 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2019-12-31  1,5 (Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui) 

1.5.2. Renginių smurto ir patyčių 

mažinimui rengimas ir 

vykdymas   

2 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2019-11-30 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

1.5.3. Partizanų vado Adolfo 

Ramanausko-Vanago 

atminimo vietos įrengimas 

1 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Iki 2019-08-31 1 (asignavimai iš savivaldybės 

biudžeto lėšų)  

1.5.4. Vidaus viešųjų  edukacinių 

erdvių sutvarkymas. 

I aukšto 

koridoriaus 

remontas 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Birželio-rugpjūčio mėn.  1 (asignavimai iš savivaldybės 

biudžeto lėšų) 

1.5.5. Dalyvavimas  

respublikiniuose , 

rajoniniuose  ir mokyklos-

darželio organizuojamuose 

4 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai 

Iki 2019-12-31 Asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui 



sveikatą stiprinančiuose 

renginiuose 

 

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. 

____________________________________________ 


