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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS” 2021–2023 METŲ
STRATEGINIAM PLANUI
2021 m. vasario d. Nr. 10V
Lazdijai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi, 58 straipsnio 2 dalies 1
punktu:
1. P r i t a r i u Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 2021–2023 metų strateginiam planui
(pridedama).
2. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Administracijos direktorė

Asta Zablackienė, tel. 8 612 97 406

Ilona Šaparauskienė
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“
direktoriaus 2021 m. vasario d.
įsakymu Nr. VYTV1PRITARTA
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. vasario d.
įsakymu
PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ tarybos
2021 m. sausio 22 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr. 1)
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“
2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS
I. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTEKSTO ANALIZĖ
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“ (toliau – mokykla-darželis) 2021–2023 metų strateginis planas (toliau – strateginis planas) parengtas vadovaujantis:


Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;



Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija;



XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa;



Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;



Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiu plėtros planu;



Geros mokyklos koncepcija;



Mokyklos-darželio 2018–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo analize;



Mokyklos-darželio bendruomenės narių pasiūlymais;



Mokyklos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis;



Mokyklos nuostatais;



Mokyklos-darželio įsivertinimo išvadomis.

Rengiant mokyklos-darželio strateginį planą buvo atsižvelgta į lygių galimybių, švietimo
prieinamumo, veiksmingumo ir tęstinumo nuostatas bei laikomasi viešumo, atvirumo bei partnerystės principų. Strateginio plano 2021–2023 metų tikslas – tikslingai pasirinkti reikiamas mokyklosdarželio veiklos tobulinimo kryptis ir prioritetus, numatyti, kaip bus įgyvendinamas ugdymo(si)
procesas, efektyviai ir tikslingai organizuoti mokyklos-darželio veiklą, telkti įstaigos bendruomenę
jų įgyvendinimui.
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1. Mokyklos-darželio pristatymas
1976 m. gegužės 1 d. įsteigtas Lazdijų miesto lopšelis-darželis „Vyturėlis“. 1993 metais
reorganizuotas į darželį-mokyklą. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012-07-12 sprendimu Nr.
5TS -422 įstaigos pavadinimas pakeistas į Lazdijų mokyklą-darželį „Vyturėlis“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, mokykla-darželis vykdo formalųjį
švietimą (pradinį) ir neformalųjį švietimą (ikimokyklinį ir priešmokyklinį bei formalųjį švietimą papildantį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą). Ši struktūra garantuoja visapusį ugdymo perimamumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopose. Mokyklos-darželio pradinio
ugdymo pakopą kasmet renkasi apie 96–99 proc. tėvų, kurių vaikai lankė mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.
2010 metais buvo įgyvendintas mokyklos-darželio energetinio ūkio modernizavimo
projektas, kurio metu apšiltinta pastato išorė, pakeisti langai ir lauko durys.
2018-2020 metais mokykloje-darželyje buvo vykdomas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas“. Projekto lėšomis
modernizuotos 3 ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės bei šalia grupių esanti laiptinė.
Įsigyta įranga ir baldai.
Mokykla-darželis turi mokyklinį autobusą. Šiuo metu mokykliniu autobusu pavežami 91
mokyklos-darželio, 61 Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, 20 Lazdijų mokyklos-darželio
„Kregždutė“ mokinių, vykstama į edukacines-pažintines išvykas po Lietuvą, konkursus, varžybas.
Nuo 2020-03-02 mokykla-darželis kartu su partneriais dalyvauja projekte „Socialinės
įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“. Projekto metu suremontuotos 2 pradinio ugdymo klasės, jose įsteigtos lingvistikos ir robotikos laboratorijos, aprūpintos šiuolaikiška įranga, baldais.
2020 metais atnaujintos pagrindinių patalpų koridorių sienos, papuoštos ikimokyklinio
ugdymo grupių pavadinimų piešiniais. Suremontuota 1 klasės patalpos: sudėtos naujos lubos,
pakeisti šviestuvai, naujai perdažytos sienos. Dėmesys skiriamas ir klasių erdvių kūrimui.
Dalyvauta projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Priemonėms sudėti įrengta originali ir talpi spinta klasėje. Naujai suremontuotas virėjų
persirengimo kambarys, sandėlininko kabinetas: perdažytos sienos, sudėtos naujos grindys ir durys.
Pasirūpinta ir mokyklos-darželio iškabos atnaujinimu. Pagaminta šiuolaikiška originali švieslentė,
teikianti naują informaciją apie mokyklos-darželio pavadinimą.
2020 metais didelis dėmesys buvo skiriamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų edukacinių erdvių lauke atnaujinimui. Nugriautos senos lauko pavėsinės, išpjauti seni
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medžiai, suprojektuota lauko aikštelė su įrengimais, nupirkti pradinio ugdymo mokiniams skirti
lauko įrengimai.
Mokykloje-darželyje pagal galimybes tvarkomos vidaus patalpos: sanitariniai mazgai,
prausyklų patalpos, grupių virtuvėlės, grupių bei klasių patalpos. Dėl lėšų trūkumo daromas tik
einamasis, kasmetinis remontas. 2021 metais suplanuota įrengti lauko klasę, kurioje vyktų įvairūs
užsiėmimai, renginiai, šventės. Ugdymo kokybės gerinimui įdiegta naujausios „Office“ 365 programos, pvz., „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir „Outlook“. Visiems mokiniams, mokytojams, mokytojų padėjėjams, pagalbos mokiniui specialistams sukurti nauji elektroniniai pašto adresai, vyko
mokymai. Tai pagerins ugdymo kokybę, prieinamumą ir greitesnį rezultatą.
Mokyklos-darželio teritorija aptverta tvora, ugdytiniams yra saugu, negali patekti
pašaliniai asmenys. 2020 metų vasarą mokyklos-darželio teritorijoje pasodinta naujų kriaušių ir
obelų sodinukų.
Mokykloje-darželyje dirba 33 mokytojai ir 1 mokyklos vadovas. Mokytojų kaita labai nedidelė. Mokykloje-darželyje dirba: 3 mokytojai metodininkai, 5 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai,
1 ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas, 4 ikimokyklinio ugdymo vyresnieji mokytojai, 8
ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 1 vyresnysis ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojas, 3 užimtumo specialistai, švietimo pagalbos specialistų komanda – logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas. Taip pat mokykloje-darželyje dirba 6 mokytojo padėjėjai, 1 ūkvedys, 1 bibliotekininkas, 1 informacinių technologijų specialistas, 1 sekretorius ir 19 aptarnaujančio
personalo darbuotojų.
Mokyklos-darželio mokytojai kasmet atlieka mokslo metų veiklos savianalizę. Išnagrinėję
veiklos tobulintinas sritis, numato kvalifikacinius renginius, kur galėtų tobulinti ar įgyti naujų savo
veiklai reikalingų kompetencijų. Savo kvalifikaciją mokytojai tobulina VšĮ Lazdijų švietimo centre,
kitų šalies institucijų organizuojamuose seminaruose, kursuose vidutiniškai 5–7 dienas per metus.
2020 m. rugsėjo 1 dieną mokykloje-darželyje mokėsi 254 vaikai: 130 pradinių klasių mokinių, 101 ikimokyklinio ir 23 priešmokyklinio amžiaus vaikai (1 ir 2 paveikslai).
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1 paveikslas. Mokinių kaita per 3 metus

2 paveikslas. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse / grupėse
Mokykloje-darželyje yra biblioteka, ugdymo procese naudojamos 6 išmaniosios lentos, 3
išmanūs ekranai, 2 interaktyvios grindys, 2 televizoriai, 90 nešiojamų kompiuterių, 71 planšetinis
kompiuteris, 12 komplektų Lego EV3 konstruktorių su priedais, 19 komplektų Lego WeDo2 konstruktorių, 7 Ozobot robotai, 2 Knex konstruktoriai, 12 išmaniųjų bitučių Bee bot, 2 Edbot Dream
konstruktoriai. Kompiuterizuotos visos mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų darbo vietos.
Visoje įstaigoje veikia interneto ryšys. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir
mokytojų duomenų registrais, Nacionalinio egzaminų centro (NEC) sistema KELTAS, Švietimo
valdymo informacine sistema (ŠVIS) ir IQES online Lietuva sistema (IQES online), elektroniniais
dienynais Tamo ir Mūsų darželis. Naudojama Lazdijų rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistema (DVS). 2020 metais mokykla-darželis įsigijo ir pradėjo naudotis Microsoft Office 365.
Mokykloje-darželyje didelis dėmesys skiriamas mokinių sveikatos stiprinimo programoms. 1–4 klasių mokiniams pagal ugdymo planą 1 savaitinė pamoka skiriama šokiui. Šokio pamokos vyksta mokyklos-darželio salėje. Fizinio ugdymo pamokos vedamos salėje, esant geram orui
pavasarį ir rudenį – lauko aikštyne.
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką reglamentuoja bendruosiuose ugdymo planuose. Tobulinant ugdymo proceso organizavimą, keičiasi teminis planavimas, kuris orientuotas į kiekvieno mokinio individualią pažangą. Ugdymo procese taikomi pažangūs, mokymąsi
ir mokėjimą mokytis skatinantys ugdymo metodai. Taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus,
kiekvienais mokslo metais mokyklos-darželio mokytojai veda atviras pamokas bei veiklas ne tik
Lazdijų rajono savivaldybės, bet ir užsienio šalių (projekto partnerių) mokytojams.
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Mokyklos-darželio biudžetą sudaro mokinio krepšelio lėšos, aplinkos lėšos, 1,2 proc. pajamų mokesčio lėšos, laimėtų projektų lėšos. Mokyklos-darželio lėšų panaudojimo tvarką reglamentuoja teisiniai aktai ir mokyklos-darželio tarybos patvirtinta tvarka.
Mokykla-darželis yra atvira miesto ir Lazdijų rajono savivaldybės visuomenei, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis. Mokyklos-darželio bendruomenė aktyviai įsijungia į šių institucijų organizuojamus projektus, renginius, šventes, akcijas, parodas.
Mokykloje-darželyje 2019-2022 metais pradėtas vykdyti trečias Erasmus+ programos 2
pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamas projektas „Lego STEM laboratorija“. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose skatina mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą tobulinti užsienio kalbų žinias bei susipažinti su Europos šalių
kultūromis bei švietimo sistemomis. 2020-03-02 mokykla-darželis pradėjo vykdyti projektą „Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą finansuojamą iš Europos kaimynystės
priemonės (EKP). Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius, pasitelkiant užsienio kalbą ir informacines technologijas. Įgyvendinant
projektą, įkurtos užsienių kalbų laboratorijos, robotikos kabinetai.
Mokykloje-darželyje skatinama pozityvi lyderystė. Veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos-darželio taryba, mokytojų taryba, pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė. Savivaldos institucijos dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus bendruomenės veiklos klausimus.
Nuo 2014 metų mokyklos-darželio mokiniai, įsivertindami pažangumą, dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Rezultatai analizuojami įvairiais pjūviais ir pristatomi bendruomenei, panaudojami sudarant mokyklos-darželio metinius veiklos, ugdymo, ilgalaikius bei trumpalaikius planus.
Ugdymo turinio, programų bei ilgalaikių planų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo ir
įsivertinimo tobulinimo klausimai svarstomi metodinėse grupėse. Metodinės grupės aktyviai dalyvauja atliekant mokyklos-darželio įsivertinimą. Rezultatai analizuojami, numatomi pozityvaus rezultatų tobulinimo žingsniai. Vienas iš jų – skaitymo strategijų stiprinimas. Stiprinamas dėmesys
gabių vaikų atpažinimui ir ugdymui, plėtojant jų gabumus ir galimybes. Tikslingai panaudojamos
ugdymo plano teikiamos galimybės padedant kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos. Atsižvelgiant į rezultatus, koreguojami dalykų ilgalaikiai planai. Veikla, aktualūs ugdymo klausimai
nuolat analizuojami mokyklos-darželio tarybos, mokytojų tarybos, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, direkciniuose, metodinių grupių, tėvų susirinkimuose. Planuojama veikla strateginiams tik-
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slams ir uždaviniams įgyvendinti, kasmet rengiamas metinis veiklos planas, atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus, nustatant prioritetines sritis, apibrėžiant laukiamų rezultatų rodiklius ir jų vertinimo kriterijus. Numatyta veikla konkretinama, tikslinama mėnesio veiklos planuose.
Siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, sudaromos sąlygos ne tik mokytis individualiu tempu, bet ir gilinti, praplėsti žinias ar išlyginti spragas individualių ir grupinių konsultacijų
metu.
2. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė
Stiprybės
1.Kvalifikuotų mokytojų komanda.
2. Kokybiška, nuosekli ir tarpusavyje deranti
trijų ugdymo pakopų veikla.
3. Efektyvi Vaiko gerovės komisijos veikla.
4. Kompiuterizuotos visos mokytojų darbo vietos.
5. Įrengtos lingvistikos ir robotikos laboratorijos.
6. Aktyviai naudojamos informacinės technologijos.
7. Užtikrintas mokinių pavežimas į / iš mokyklos.
8. Mokykloje vykdomas ankstyvasis anglų kalbos ugdymas.
Galimybės
1. Įsijungti į Europos partnerystės ir
bendradarbiavimo projektus, naudotis Europos
fondų paramos programų galimybėmis.
2. Įvairių mokyklos, šalies, rajono projektų
teikiamų galimybių išnaudojimas.
3. Originalių edukacinių erdvių, pritaikytų
kūrybiškai ir inovatyviai veiklai, tyrinėjančiam
mokymuisi, kūrimas.
4. 1,2% pajamų mokesčio kampanijos
aktyvinimas, siekiant įgyti daugiau lėšų.
5. Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių
tėvais (globėjais) aktyvinimas.
6. Mokytojų įsivertinimo efektyvinimas.

Silpnybės
1. Mokyklos vidaus ir lauko infrastruktūros
menkas pritaikymas šiuolaikiškam ugdymui.
2. Nepakankamas gabių mokinių atpažinimas ir
jų gebėjimų įvertinimas, ugdymo poreikių tenkinimas.
3. Nevisiškai išnaudotos mokinių (įsi)vertinimo
galimybės.
4. Įvairesnių formų trūkumas bendravimui ir
bendradarbiavimui su mokinių tėvais ir globėjais.
5. Kolektyve trūksta dalijimosi gerąja patirtimi.
6. Mokytojų užsienio kalbos mokėjimo įgūdžių
stoka.
Grėsmės
1. Socialiai remtinų šeimų ir socialiai apleistų
vaikų skaičiaus didėjimas.
2. Tėvų emigracija ir paliktų globėjams bei paimtų iš šeimų vaikų skaičiaus didėjimas.
3. Įvairių švietimą reglamentuojančių
dokumentų dermės trūkumas, dažnai
besikeičiantys švietimą reglamentuojantys
teisės aktai.
4. Tėvų atsakomybės už vaiko mokymąsi ir
elgesį mažėjimas.
5. Nuotolinis mokymas mažina mokinių
motyvaciją.
6. Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų
sutrikimų, skaičiaus didėjimas.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJA
Vizija: moderni, saugi, atvira, veržli, nuolat besimokanti ir tobulėjanti, pasirengusi ateities
iššūkiams, puoselėjanti savo kryptingo meninio ugdymo tapatumą mokykla-darželis.
Misija: teikianti kokybišką ugdymą, sudaranti sąlygas mokinių gabumams plėtoti, sveikatą
stiprinanti, atvira inovacijoms mokykla- darželis.
Vertybės: saugus ir sveikas vaikas. Susitelkusi, pilietiška, besimokanti bendruomenė.
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Prioritetas: Siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų ir kokybės, kuriant modernias,
šiuolaikiškas edukacines erdves.
Tikslas Nr. 1. Teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si).
Uždaviniai:
1.

Tobulinti ugdymo proceso organizavimą.

2.

Gerinti pamokos kokybę.

Tikslas Nr. 2. Kurti sėkmingai mokytis skatinančią aplinką.
Uždaviniai:
1.

Plėtoti saugią ugdymosi aplinką.

2.

Tobulinti ir modernizuoti edukacines aplinkas.

3.

Plėtoti pozityvią komunikaciją bendruomenėje.

Mokyklos-darželio strateginis planas atitinka šiuos Lazdijų rajono savivaldybės 2021 –
2027 strateginio plano tikslus, uždavinius ir priemones:
Tikslas Nr. 1.1.: Stiprinti švietimo, kultūros ir sporto sistemą.
Uždavinys Nr. 1.1.1.: Užtikrinti kokybišką švietimo prieinamumą ir nuolatinį tobulinimą.
Priemonės:
Nr. 1.1.1.1. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas;
Nr. 1.1.1.2. Švietimo srities darbuotojų kompetencijų ugdymas;
Nr. 1.1.1.3. Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra ir prieinamumo užtikrinimas visiems
moksleiviams;
Nr. 1.1.1.4. Mokymosi visą gyvenimą skatinimas.
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III. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VERTINIMO KRITERIJŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Eil.
Nr.
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Tikslas

Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, mato vienetas ir reikšmė (laikotarpio pabaigoje)

 1-4 klasių mokinių, kurių ugdymo (si) gebėjimų analizė atlikta, dalis 100 %;
 Pamokų, kurios stebėtos ir atlikta jų analizė bei aptarimas, akcentuojant pamokos uždavinio
formulavimą, diferencijavimą, individualizavimą, vertinimą ir įsivertinimą pamokoje, dalis 30 proc.;
 95 % mokytojų, žinodami mokinių gebėjimus ir poreikius, diferencijuos ir individualizuos
pamokų, namų darbų užduotis ir ugdymo metodus pamokose;
 75 % 3-4 klasių mokinių gebės objektyviai įsivertinti;
 Mokinių, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, nuo turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, 100
proc.
Uždavinys. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą
Įstaigos
Proceso ir
Vertinimo kriterijų reikšmės
Atsakingi
Asignavimai (tūkst. Eur)
priemonės
(ar) indėlio
vykdytojai
pavadinimas vertinimo
2020
2021
2022
2023
2020
2021 m.
2022 m.
2023 m.
kriterijai ir
m.
m.
m.
m.
metais
mato vienetai faktas
faktiškai
panaudota
s
finansavi
mas, iš jo:
Ikimokyklin Parengtų
0
1
0
0 Direktorius,
0
0,2
0
0
io ugdymo
naujų
darbo grupė
gerinimas
ikimokyklinio
ugdymo
programų
skaičius, vnt.
Priešmokykl Anglų kalbos
0
1
1
1 Direktoriaus
0
4,8
0
0
inio ugdymo įvedimas
pavaduotojas
kokybės
priešmokyklin
ugdymui
gerinimas
ėje grupėje,
vnt.
Teikti šiuolaikišką,
kokybišką ugdymą(si)
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1.1.3.

Pradinio
ugdymo
kokybės
užtikrinimas

1.1.4.

Ikimokyklin
io,
priešmokykl
inio ir
pradinio
ugdymo
programų
vykdymas

1.1.4.

Ugdymo
poveikio
ugdymosi
rezultatams
(indėlio ir
rezultato)
pamatavima

Parengtų 1-4
klasių dalykų
ilgalaikių
planų skaičius,
vnt.
Vaikų,
besimokančių
pagal
ikimokyklinio
ugdymo
programą,
skaičius, vnt.
Vaikų,
besimokančių
pagal
priešmokyklin
io ugdymo
programą,
skaičius, vnt.
Vaikų,
besimokančių
pagal pradinio
ugdymo
programą,
skaičius, vnt.
NMPP
tyrime
dalyvavusių
mokinių dalis,
proc.
Projektų,

11

12

12

12 Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

1,1

1,2

1,2

1,2

101

104

105

110 Direktorius,
ikimokyklinio
ugdymo
mokytojai, jų
padėjėjai

208,6

208,6

208,6

208,6

23

24

26

28

27,8

27,8

27,8

27,8

127

132

140

145

184,5

184,5

184,5

184,5

0%

70%

70%

0

0,5

0,5

0,6

0

2

3

0

0,4

0,6

0,8

75% Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

3 Direktorius
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s

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

kuriuos
įgyvendinant
panaudotas
sukurtas
užsienio kalbos
pasiekimų
patikrinimo
įrankis 3-4
klasėms,
skaičius, vnt.
Neformalaus Naujų
švietimo
neformalaus
programų
švietimo
atnaujinimas programų
, įtraukiant
skaičius, vnt.
naujas
ugdymo
formas
Mokytojų
Mokytojų,
kompetencij keliančių savo
ų
kvalifikaciją
tobulinimas. ne mažiau
kaip 5 dienas
per metus,
dalis proc.
Aktyvi
Naujų
metodinių
mokytojų
grupių
metodinių
veikla,
grupių veiklos
įvairinant ir formų
tobulinant
skaičius, vnt.
1

Mokymo lėšos

1

2

3

95%

100%

100%

0

1

2

4 Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui,
mokytojų
metodinė
grupė

100% Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
mokytojai

2 Direktorius,
darbo grupės

9,4

12,1

12,8

13,0

1,41

1,41

1,51

1,51

0

0,4

0,8

0,8
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1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2..3
.

1.2.4.

veiklos
formas
Uždavinys: Gerinti pamokos kokybę
Aktyvių,
Projektinėje
80%
įvairesnių
veikloje
ugdymo (si) dalyvavusių
metodų
mokinių dalis,
taikymas
proc.
Ugdymo (si) Įrengtų lauko
0
atvirose
klasių
erdvėse
skaičius, vnt.
plėtojimas,
įkuriant
edukacines
erdves
ugdymo
įvairovei
Profesinių
Kiekvienai
0
dialogų
klasei pravestų
plėtojimas.
pamokų
Gerosios
lingvistikos ir
patirties
robotikos
sklaida.
klasėse bei
gamtamokslini
ame kabinete
skaičius, vnt.
Mokinių
Konsultacijų
4
konsultacijų per mėnesį
sistemos
skaičius
tobulinimas, vienam
įtraukiant
mokiniui, vnt.
visą

90%

95%

100% Direktoriaus
pavaduotoja
s ugdymui,
mokytojai

0

5,0

5,0

7,0

1

1

1 Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
s ugdymui

0

10,0

10,0

10,0

≥3

≥6

≥6 Mokytojai

0

2,0

4,0

4,0

≥5

≥5

≥6 Mokytojai

1,5

2,2

2,2

2,5
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1.2.5.

1.2.6.

2.

2.1.

bendruomen
ę
Pagalbos
mokiniui
sistemos
tobulinimas.

Papildomai
įsteigtų spec.
pedagogo,
psichologo
etatų skaičius,
vnt.

Darbuotojų
Patobulintų
vertinimo ir darbuotojų
įsivertinimo vertinimo ir
motyvacijos įsivertinimo
sistemos
tvarkų
tobulinimas skaičius, vnt.
Tikslas: Kurti sėkmingai
mokytis skatinančią aplinką

0 0.25 (
psicho
logo),
0.25
(moky
tojo
padėjė
jo)
0
1

0.25
0.25
(spec. (psich
pedago ologo)
go)

0

Direktorius

0

7,3

3,7

3,7

0 Direktorius,
darbo grupė

0,0

0,1

0,0

0,0

 100 proc. 2 ir 4 klasės mokinių atlikti NMPP turės galimybę IT priemonėmis;
 100 proc. mokytojų naudosis OFFICE 365 paketu;
 100 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo edukacinių erdvių atnaujintų ir atitinkančių
šiuolaikinius reikalavimus
Uždavinys: Plėtoti saugią ugdymosi aplinką

2.1.1.

Saugumo
priemonių
sistemos
diegimas

2.1.2.

Automatinio
, muzikinio
skambučio

Įrengtų vaizdo
stebėjimo
kamerų
mokyklos
lauko
prieigose,
skaičius, vnt.
Įrengtų
automatinių–
muzikinių

0

0

4

0 Direktorius

0

0

2,0

0

0

1

0

0 Direktorius

0

1,5

0

0
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įrengimas
2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

skambučių
skaičius, vnt.
Naujų
Vykdytų
0
1
1
1
(šiuolaikinių socialinio,
) socialinio, emocinio
emocinio
ugdymo
ugdymo
programų
programų
(,,Dramblys“, ,
paieška ir
,Kimochis“ , ,,
įgyvendinim Laikas kartu“)
as
skaičius, vnt.
Mokinių,
0
70% 100%
100%
dalyvavusių
programose,
dalis, proc.
Asmeninių ir Seminarų
60% 100% 100%
100%
emocinių
cikle
kompetencijų mokytojams
tobulinimas. apie emocinių
kompetencijų
ugdymą
dalyvavusių
mokytojų
dalis, proc.
Uždavinys: Tobulinti ir modernizuoti edukacines aplinkas.
Bendruomenė
s įtraukimas
kuriant savitą
ugdymo (si)
aplinką

Pritraukta
daugiau 1,2%
paramos lėšų,
lyginant su
praeitais
metais, proc.

0

20%

25%

Direktorius,
socialinis
pedagogas

0,5

0,6

0,7

0,8

Direktorius,
psichologas

0

1

1,5

1,5

25% Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
s ugdymui

0,6

0,7

0,9

1,1
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.3.
2.3.1.

Atvirų
ugdymo(si)
aplinkų
kūrimas
Dalyvavimas
projekte
„Ikimokyklin
io ir
priešmokykli
nio ugdymo
prieinamumo
didinimas“
Dalyvavimas
tarptautiniuos
e projektuose

Įrengtų vaikų
žaidimų
aikštelių
skaičius, vnt.
Suremontuotų
ikimokyklinio
ugdymo
grupių
skaičius, vnt.

0

1

0

0 Direktorius

0

24,0

0

0

0

1

0

0 Direktorius

0

46,2

0

0

Parengtų ir
laimėtų
projektų
skaičius, vnt.

1

≥2

≥2

≥2 Direktorius,
darbo grupė

2014-2020
ES
projektas
167,8
Eur.
0

0

0

0

7,0

1,0

1,0

0

10,0

0

0

0

0,5

0,6

0,7

Poilsio zonos
įrengimas
mokytojams
Kompiuterizu
otos valdymo
sistemos
įdiegimas.

Įrengtų poilsio
0
1
0
erdvių
skaičius, vnt.
Sukurtų DVS
0
14
0
prisijungimų
(kiekvienam
mokytojui),
skaičius, vnt.
Uždavinys: Plėtoti pozityvią komunikaciją bendruomenėje.
Savivaldos
įtraukimas
į kokybės
valdymo
procesus.

Mokytojų,
mokyklos tarybos narių,
įtrauktų į kokybės valdy-

50%

70%

80%

0 Direktorius,
ūkvedys
0 Direktorius,
Informacinių
technologijų
spec.

90% Direktorius,
direktoriaus pav.
ugdymui
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2.3.2.

1.7.
1.7.1.

mo procesus,
dalis, proc.
Neformalių
renginių mokytojams
skaičius, vnt.

Neforma1
2
3
3
laus bendravimo
renginių
organizavimas, kolektyvo
mikro klimato gerinimas
Užtikrinti įstaigos administravimą ir didinti veiklos efektyvumą
Įstaigos
valdymas
ir administravimas, siekiant viešųjų paslaugų
teikimo

2

Sėkmingai
veikianti ir
viešąsias paslaugas teikianti įstaiga,
vnt.

1

1

1

Direktorius, mokytojų taryba

0

0,2

0,3

0,3

1 Direktorius

218,3

220,0

349,0

388,8

Iš viso:

821,52

780,23

819,24

860,25

Savivaldybės biudžeto lėšos: 425,8, mokymo lėšos: 382,8, valstybės biudžeto lėšos: 12,9, Europos Sąjungos lėšos: 0,0.
Savivaldybės biudžeto lėšos: 423,3, mokymo lėšos: 336,9 valstybės biudžeto lėšos: 20,0, Europos Sąjungos lėšos: 0,0.
4
Savivaldybės biudžeto lėšos: 444,5 mokymo lėšos: 353,7 valstybės biudžeto lėšos: 21,0, Europos Sąjungos lėšos: 0,0.
5
Savivaldybės biudžeto lėšos: 466,7, mokymo lėšos: 371,4, valstybės biudžeto lėšos: 22,1, Europos Sąjungos lėšos: 0,0.
3
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IV. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
Mokyklos-darželio strateginio plano tikslai ir uždaviniai bei priemonės įgyvendinami
kasmet, parengiant ir įgyvendinant mokyklos-darželio metinį veiklos planą. Strateginio plano
įgyvendinimą prižiūri direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vyksta reguliariai, kiekvienais metais, prieš rengiant metinį veiklos planą. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje analizuojamas mokyklos-darželio metinio plano įgyvendinimas. Strateginio plano tikslų įgyvendinimo patikra fiksuojama lentelėje pagal
šią formą:
Priemonės

Planuotas rezultatas

Pasiektas rezultatas

1.
2.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė stebėsenos rezultatus pristato mokyklos
bendruomenei (mokyklos-darželio tarybai, pradinio ugdymo mokytojų metodinei grupei, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinei grupei, skelbia mokyklos-darželio internetinėje svetainėje www.mokykladarzelisvyturelis.lt ). Mokyklos bendruomenė turi galimybę išsakyti
savo nuomonę, teikti siūlymus, kaip optimaliau įgyvendinti mokyklos-darželio strateginius tikslus ir
uždavinius, tikslingiau panaudoti turimas mokyklos lėšas.
Mokyklos-darželio metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio plano
įgyvendinimo priežiūros grupės ataskaitą ir rekomendacijas, mokyklos-darželio bendruomenės siūlymus ir pastebėjimus, rengia metinį veiklos planą, numato konkrečias priemones ir terminus strateginiams tikslams ir uždaviniams pasiekti.
_______________________
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