
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANO

TVIRTINIMO

2022 m. kovo   d. Nr. VYTV1-
Lazdijai

Vadovaudamasi Lazdijų rajono savivaldybės 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 5TS-

461 patvirtintais  Lazdijų  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“  nuostatais  ir  Lazdijų  mokyklos-darželio

„Vyturėlis“  mokyklos-darželio  tarybos  2022  m.  sausio  14  d.  posėdžio  protokoliniu  nutarimu

(protokolas Nr. VYTV2-1):

1. t  v  i  r  t  i  n  u  Lazdijų  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“  2022  metų  veiklos  planą

(pridedamas);

2. n  u  r  o  d  a  u,  kad  šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Direktorė Asta Labalaukienė
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PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“
direktoriaus 2022 m. kovo   d.
įsakymu Nr. VYTV1-

PRITARTA
Mokyklos-darželio tarybos
2022 m. sausio 14 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr.VYTV2-1)

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ 
VEIKLOS PLANAS

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

Senamiesčio g. 8, LT-67105 Lazdijai,  tel. (8 318) 51 052, el. p. info@lazdijuvyturelis.lt, svetainės

adresas: www.mokykladarzelisvyturelis.lt/

2021 m. sausio 1 d. mokykloje-darželyje pagal pradinio ugdymo programą mokėsi 132

mokiniai, pagal priešmokyklinio – 24, pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 104 vaikai. 2021

m.  rugsėjo  1  d.  mokėsi  122 pradinių  klasių  mokiniai,  34  priešmokyklinio  ir  92  ikimokyklinio

amžiaus vaikų.

44 mokiniai  (33,3%) gyveno toliau negu 3 km nuo mokyklos.  Mokykliniais  autobusais

buvo pavežami 28 mokiniai  (21,2%), maršrutiniu autobusu – 1 mokinys (0,75 %). Likusieji  15

mokinių (34 %) pavežami privačiu transportu. 2021 m. nemokamas maitinimas buvo skirtas 103

mokiniams (78%).

Vykdytos prevencinės programos „Obuolio draugai“, „Zipio draugai“, „Įveikime kartu“,

integruotos į klasės valandėles (priešmokyklinėje grupėje – į veiklas).

Pareigybių  skaičius  neviršija  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  nustatyto  pareigybių

maksimalaus skaičiaus.  2021 m. sausio 1 d. bendras pareigybių skaičius 55, 18 iš jų – bendrojo

ugdymo mokytojų  –  8,3  pareigybės.  Užtikrinant  pradinio  ugdymo plano  vykdymą,  mokykloje-

darželyje  buvo  naudota  valstybės  biudžeto  specialioji  tikslinė  dotacija  (mokymo  lėšos),  planas

įvykdytas 100%. Įstaigai  skirti  2021 m. biudžeto asignavimai  panaudoti  pagal nustatytą  paskirtį

įstaigos  programoms  vykdyti,  neviršijant  asignavimų  sumų  ir  pirmiausia  apmokant  kreditinius

įsiskolinimus. Lėšos panaudotos racionaliai, taupiai ir efektyviai.

Lazdijų mokyklos-darželio veikla įgyvendinant tikslą ir uždavinius. 2021 m. sausio 1

d. mokykloje-darželyje dirbo 7 pradinių klasių mokytojai, 2 užsienio (anglų) kalbos mokytojai, 1

tikybos  mokytojas,  1  meninio  ugdymo  mokytojas,  dirbantis  pagal  ikimokyklinio  ir  (ar)

priešmokyklinio  ugdymo programas,  4  meninio  ugdymo mokytojai,  4  pailgintos  dienos  grupės

mokytojai (2,25 pareigybės), 3 mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą (2,21
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pareigybės) ir 9 mokytojai,  dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 pareigybės) ir 1

anglų kalbos mokytojas ikimokyklinio ugdymo grupėje (0,56 pareigybės). Iš viso 30 mokytojų. 6

mokytojai turėjo mokytojo metodininko, 11 – vyresniojo mokytojo, 9 – mokytojo kvalifikacines

kategorijas.

2021  m.  rugsėjo  1  d.  buvo  sukomplektuotos  6  klasės,  6  ikimokyklinio  ugdymo  ir  2

priešmokyklinio  ugdymo grupės.  Dirbo  6  pradinių  klasių  mokytojai,  2  užsienio  (anglų)  kalbos

mokytojai, 1 tikybos mokytojas, 1 meninio ugdymo mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ir (ar)

priešmokyklinio ugdymo programas, 2 užimtumo specialistai, 3 pailgintos dienos grupės mokytojai

(2,5 pareigybės); 2 mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą (1,6 pareigybės)

ir 12 mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą (9,6 pareigybės), 1 anglų kalbos

mokytojas  ikimokyklinio  ugdymo grupėje  (0,3  pareigybės).  Iš  viso  33  mokytojai.  4  mokytojai

turėjo mokytojo metodininko, 9 – vyresniojo mokytojo, 11 – mokytojo kvalifikacines kategorijas.

2021  m.  pagalbą  mokyklos-darželio  ugdytiniams  teikė  švietimo  pagalbos  specialistai:

logopedas  (1  pareigybė),  socialinis  pedagogas  (1  pareigybė),  psichologas  (0,125  pareigybės),

specialusis pedagogas (0,25 pareigybės). Su didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais

dirbo 6 mokytojo padėjėjai (4,25 pareigybės), 2 mokytojo padėjėjai po 0,5 etato dirba nuo rugsėjo 1

d.

2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje-darželyje buvo 47 vaikai, turintys kalbėjimo sutrikimų: iš

jų  –  17  ikimokyklinio  amžiaus,  11  priešmokyklinio  amžiaus  ir  19  pradinių  klasių  mokinių.

Logopedo pagalba teikta 85 proc. ugdytinių.

Įstaigoje  buvo  13  vaikų,  kuriems  nustatyti  labai  dideli,  dideli  arba  vidutiniai  spec.

ugdymosi poreikiai,  iš  jų 1 – su labai  dideliais  ugdymosi  poreikiais,  7 – su dideliais  ir  5 – su

vidutiniais spec. ugdymosi poreikiais.

2021 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 122 pradinių klasių mokiniai. 2 mokiniai iš mokyklos išvyko,

1 mokinys į mokyklą atvyko. Pailgintos dienos grupes lankė 69,67 proc. mokinių.

2021 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje dirbo šie nepedagoginiai darbuotojai: ūkvedys (1 pareigybė),

sekretorius  (1  pareigybė),  bibliotekininkas  (0,5  pareigybės),  informacinių  technologijų  ir  ryšių

sistemų  specialistas  (0,50  pareigybės),  sandėlininkas  (1  pareigybė),  auklėtojo  padėjėjai  (8

pareigybės), vyresnysis virėjas (1 pareigybė), trys virėjai (2,5 pareigybių), stalius-santechnikas (1

pareigybė), elektrikas (0,25 pareigybės), kiemsargis (1 pareigybė), trys valytojai (2,25 pareigybės),

vairuotojas (1 pareigybė).

Mokytojai  aktyviai  dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, įgytomis žiniomis ir

gebėjimais  dalijosi  su  kolegomis,  taikė  praktinėje  veikloje,  tobulino  bendrąsias  ir  dalykines

kompetencijas. Mokytojai pritaiko ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius

ir  išgales  bręstų  kaip  asmenybė,  siektų  asmeninės  ūgties.  Daug  dėmesio  buvo  skiriama
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individualizuotam mokymui, ugdymo diferencijavimui, stebėtos ir aptartos pamokos  individualiai

su mokytojais. Vyko ugdomasis konsultavimas. Mokytoja metodininkė Jūratė Cibulskienė kartu su

mokytoja  metodininke  Gitana  Kolkiene  vykdė etnokultūrinį  projektą  „Senolių  skrynią  atvėrus“.

Mokytoja  Asta  Slančiauskienė  vykdė  vaikų  ir  paauglių  nusikalstamumo  prevencijos  programą

„Linksmoji  robotika“.  Socialinė  pedagogė Laima Kelmelienė  kartu su pradinių klasių  mokytoja

Diana  Pupininkiene  vykdė vaikų vasaros  stovyklos  tęstinę  programą „Lietuvos  takais  2“.  2021

metais toliau vykdomas tarptautinis projektas Erasmus+ „The Lego STEAM Laboratory“, už kurį

atsakinga mokytoja Asta Slančiauskienė. Vykdomi tarptautinio Erasmus+ projekto „Lego STEM

laboratorija“  susitikimai  ir  veiklos  (2021-10-03  –  2021-10-09)  išvyka  į  Rumuniją  (Virginija

Krokininkaitė-Jarutienė,  Asta  Slančiauskienė).  Dalyvauta  Lazdijų  rajono  savivaldybės  skelbto

sveikatingumo projektų finansavimo konkurse. Rengtas projektas „Gyvenk sveikai – judėk laisvai“.

Siekiant  geresnių  ugdymosi  rezultatų  ir  pažangos,  ugdymo  turinys  perteikimas  taikant

mokymo(si)  metodus,  ugdančius  mokinių  atsakomybę bei  diegiant  edukacines  inovacijas.  Buvo

vykdomas mokinių individualios pažangos stebėjimas, įsivertinimas ir aptarimas. Vyko pokalbiai

mokinys–tėvai–mokytojas, kurių metu buvo aptariami mokinių ugdymosi pasiekimai ir numatomos

gairės mokymo(si) spragoms pašalinti.  Teiktos individualios ir grupinės konsultacijos ir gabiems

mokiniams, ir turintiems mokymosi sunkumų.

Tikslas  „Nuoseklus,  efektyvus  ugdymo  proceso  tobulinimas,  atsižvelgiant  į  kiekvieno

mokinio galimybes ir poreikius“, įgyvendintas. Mokytojai pamokose taikė  patrauklaus mokymosi

formas: mokymosi kitoje aplinkoje,  projektinės veiklos, bendradarbiavimo: mokinys – mokiniui,

mokytojas – mokytojui. Siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos, sudarant ugdymo planą

buvo skirtos valandos mokinių individualioms ir grupinėms konsultacijoms.

Pradinių  klasių  mokiniai  dalyvavo  LR  Seimo  narės  Irenos  Haase  skelbtame  piešinių

konkurse, skirtame Sausio 13-ajai paminėti „Laisvės karta sako jiems ačiū“ (Jūratė Cibulskienė –

mokinys Joris  Bedunkevičius,  Rūta Kalėdienė  – mokinės  Karina Jančiulytė,  Kamilė Šnipkaitė).

Mokiniai ir mokytojos apdovanoti padėkos diplomais.  Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų

konkurso  „Žydintis  medis“  (mokytoja  Gitana  Kolkienė  –  mokiniai  Liepa  Kastantinavičiūtė,

Aurimas  Aleknevičius,  Kornelija  Kolkaitė)  apdovanoti  diplomais.  Dalyvauta  išvykoje  į  Vilnių

„Robotikos  paroda”  pagal  Erasmus+  projektą  (Asta  Slančiauskienė,  Virginija  Krokininkaitė-

Jarutienė).  Vaikų  kūrybinės  iniciatyvos  fondo  organizuojami  projektai  mokykloje:  „Istorijos

kengūra 2021“, „Gamtos kengūra 2021“, „Kalbų kengūra 2021“ (organizatorius – mokytoja Jūratė

Cibulskienė),  „Olympis  2021 – Pavasario sesija“,  „Olympis 2021 – Rudens sesija“,  tarptautinis

matematikos konkursas „Kengūra”, tarptautinis matematikos konkursas „Pangea”. Ikimokyklinio ir

priešmokyklinio  ugdymo  mokytojai  ir  vaikai  dalyvavo  respublikiniame  vaikų  kūrybinių  darbų

konkurse „Knygos skirtukas“, respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
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įstaigų mokinių liaudies dainų iliustracijų nuotraukų konkurse „O toj mažoj širdelėj visa Lietuva“,

konkurse-parodoje „Edukacinės bitutės-robotai „Bee-Bot“ ridena margučius“.

Sveikatingumui  skirti  renginiai.  Dalyvauta  respublikiniame  projekte  „Sveikata  visus

metus  2021“.  Du  mėnesius  dalyvavusi  klasė  buvo  atrinkta  tarp  geriausių  mokyklų  (Aušra

Tamkevičienė). Dalyvauta  respublikiniame  projekte  „Olimpinis  mėnuo“  2021  m.  (Gitana

Kolkienė).  Su  ugdytiniais  dalyvauta  rajoniniame  nuotoliniame  bėgime  Laisvės  gynėjų  dienai

paminėti  (Gitana  Kolkienė).Vyko  Judumo  savaitei  skirti  renginiai,  sveikatingumo  projektas

mokytojams ir ugdytiniams  „Gyvenk sveikai – judėk laisvai”.  Dalyvauta internetiniame žaidime

„Leonardo pamokėlės”.  Vaikai mokėsi, kaip saugiai elgtis prie vandens (Gintarė Raškauskienė).

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinę ir priešmokyklinę ugdymo programas, dalyvavo projekte

„Sveikatiada“, taip pat projekte „Sveikata visus metus 2021“ ir „Olimpinė karta“.

Dalyvauta respublikiniame  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  įstaigų  projekte

„Maži žingsneliai – dideli rezultatai“.

Dalijimasis patirtimi, bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis. Vyko atvira lietuvių

kalbos  pamoka  „Mokytojų  mokymasis  akademijoje“  (Aušra  Tamkevičienė). Atvira  netradicinė

panoraminė anglų kalbos, muzikos ir matematikos pamoka  „Funny Math“ (Aušra Tamkevičienė,

Asta Slančiauskienė, Virginija Krokininkaitė-Jarutienė). Vadovauta studentės Gabijos Pilkionytės

praktikai  (Aušra  Tamkevičienė).  Dalyvauta  respublikinėje  konferencijoje  „Sėkmės  istorijos”,

pranešimo „Integruotos anglų kalbos ir robotikos pamokos“ pristatymas (Virginija Krokininkaitė-

Jarutienė,  Asta  Slančiauskienė).  Vyko atvira  integruota  anglų  kalbos-robotikos  pamoka  „Green

Energy”,  skirta  klimato  kaitos  savaitei  paminėti.  (Virginija  Krokininkaitė-Jarutienė,  Asta

Slančiauskienė).  Dalyvauta  nuotolinėje  edukacijoje  „Lietuviškos  Kūčios”  (Jūratė  Cibulskienė,

Gitana  Kolkienė,  Vilma  Čepanonienė,  Rūta  Kalėdienė).  Lazdijų  krašto  muziejuje  dalyvauta

integruotoje  lietuvių  kalbos  –  pasaulio  pažinimo  pamokoje  „Senoji  Lietuvos  mokykla”  (Rūta

Kalėdienė). Respublikinis  kūrybinis  priešmokyklinio,  pradinio  ugdymo  ir  pagalbos  specialistų

skaitmeninių  mokymo  priemonių  projektas  „Raidžių  ir  garsų  pasaulyje“;  ikimokyklinio  ir

priešmokyklinio  ugdymo mokytojai  dalyvavo  respublikiniame  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio

ugdymo metodinių priemonių projekte „Miklūs piršteliai – graži kalbelė“; organizavo Respublikinę

ikimokyklinio  ugdymo  įstaigų  muzikinę  edukacinę  veiklą  „Labas  man  ir  tau“  respublikiniame

kūrybiniame  priešmokyklinio,  pradinio  ugdymo  ir  pagalbos  specialistų  skaitmeninių  mokymo

priemonių  projekte  „Raidžių  ir  garsų  pasaulyje  “,  gerosios  patirties  sklaidos  renginyje-projekte

„Tautosakos medis” 2021-06-10 mokytoja Asta Slančiauskienė ir Virginija Krokininkaitė-Jarutienė

vedė netradicinę panoraminę anglų kalbos, muzikos ir matematikos pamoką „Funny math“.

Bendradarbiavimas  su  kitais  partneriais,  dalyvavimas  šventėse.  Mokyklos-darželio

„Vyturėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio pradinio ugdymo mokytojai ieško naujų darbo formų
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bei  metodų,  įsijungia  į  vykdomų ir  naujų projektų  įgyvendinimą,  įtraukdami  mokyklos-darželio

bendruomenę,  skiria  dėmesį  kvalifikacijai  ir  praktinei  veiklai  tobulinti.  Jie  keičiasi  naujausia

metodine bei dalykine informacija tarpusavyje, rajono, respublikos, tarptautiniu lygmeniu dalijasi

gerąja  darbo  patirtimi.  Dalyvauta  kasmetinėje  Sausio  13-osios  akcijoje  „Atmintis  gyva,  nes

liudija“,  organizuota  kasmetinė  Rugsėjo  1-osios  šventė,  prisijungta  prie  Europos  „Judumo

savaitės“. Visą savaitę vyko renginys „Klimato kaitos savaitė“. Mokyklos-darželio bendruomenė

gruodžio  2  dieną  mokyklos-darželio  kieme  organizavo  Advento  vakaronę  „Įžiebk  žvaigždele,

žibintą  mano”.  Buvo pinamas didelis  Advento vainikas,  skambėjo giesmės ir  eilės,  organizuota

tarptautinė  „Tolerancijos  diena“.  Šiais  metais  tolerancijos  simbolis  –  miestas.  Pradinių  klasių

mokiniai kūrė namus, kelius, statė miestus. Dalyvauta socialinėje gerumo akcijoje „Jūs ne vieni“,

„Sveika, Saulyte”.  Dalyvauta renginyje Žydų genocido aukoms atminti  (Virginija Krokininkaitė-

Jarutienė).

Šiais  metais  dalyvauta  tarptautiniuose,  respublikiniuose,  Lazdijų  rajono  savivaldybės

projektuose, konkursuose, parodose, akcijose.

Tarptautiniai  projektai,  renginiai.  Dalyvauta  „Judumo  savaitės“  renginiuose,

aplinkosauginiame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Aš noriu išlikti“, Europos atliekų mažinimo

savaitės renginyje mokykloje-darželyje  „Atlieka – tai dar ne šiukšlė“, tarptautinėje Šiaurės šalių

literatūros  savaitėje  (bibliotekininkė  Edita  Karsokienė),  Tolerancijos  dienos  renginiuose.

Organizuota  paroda  „Tolerancijos  miestas“  mokykloje-darželyje,  klimato  kaitos  renginyje  –

piešinių  konkursas  „Klimato  kaitai  –  ne!”. Toliau  vykdytas  tarptautinis  projektas  „Socialinės

įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą”, kartu su

partneriais  organizuotas  nuotolinis  robotikos  turnyras.  Vykdomi  tarptautinio  Erasmus+  projekto

„Lego  STEM laboratorija“  susitikimai  ir  veiklos.  2021-10-03 –  2021-10-09 išvyka į  Rumuniją

(Virginija Krokininkaitė-Jarutienė, Asta Slančiauskienė). Dalyvauta tarptautinio projekto „Europe

Code  Week 2021“  veiklose.  Su  2–3  klasių  mokiniais  dalyvauta  tarptautiniame  „eTwinning“

projekte „Tarptautiniai  kalėdinių dekoracijų  mainai“  (Asta Slančiauskienė).  Su robotikos būrelio

komanda dalyvauta tarptautiniame projekte „Robotiada“ regioniniame ture (Asta Slančiauskienė),

„eTwenning“ projektuose: „Žiemos malonumai STEAM veiklose“, „Rudeninė skrybėlė”, „STEAM

ir  raidžių  pasaulis“, „Kaip  aš  laukiu  Kalėdų“,  „APIE  KĄ  TYLI  MEDŽIAI  PROJECT  „THE

SILENCEOF TREES“, „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą“ (Learn in nature and

from  nature  thought  experiential  education)”,  „Angelų  dirbtuvės”.  Dalyvauta  tarptautiniame

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Aš –

rašytojas!“ „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“, tarptautiniame vaikų meno projekte „Kurpaitė mamai“,

tarptautinėje  virtualioje  mokinių  ir  mokytojų  iniciatyvoje-konkurse  „Sniego  darbai“, „Viliojanti

sniego paslaptis“.
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Respublikiniai projektai, renginiai:

 Saugaus eismo projektas  „Augu saugus ir  atsakingas“ 2021 m. sausio – balandžio

mėn. (Rūta Kalėdienė).

 Tarptautinis pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas „Tau, Lietuva“. Mokytojos

Ramunės Gervelienės mokinė Ema Kazlauskaitė – II vietos laimėtoja tarp 4 kl. mokinių.

 Mokinių,  gebančių  kalbėti  tarmiškai,  respublikinės  varžytuvės  „Tarmių  lobynai“,

kurias organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (Mokytoja Jūratė Cibulskienės

mokinys Joris Strašinskas užėmė II vietą, Aušros Tamkevičienės mokinė Kamilė Kamarūnaitė –

padėkos diplomas).

 Kasmet  mokykla-darželis  organizuoja  respublikinę  pradinių  klasių  mokinių

konferenciją „Senolių skrynią atvėrus 2021“ (Jūratė Cibulskienė, Gitana Kolkienė).

 2021  metais  mokytojos  Virginija  Krokininkaitė-Jarutienė  ir  Asta  Slančiauskienė

dalyvavo respublikinėje konferencijoje  „Sėkmės istorijos” ir skaitė pranešimą  „Integruotos anglų

kalbos ir robotikos pamokos”.

 Dalyvauta  5-ajame  virtualiame  respublikinės  vaikų  ir  jaunimo  vokalinės  muzikos

festivalyje „Keliaujanti daina“ (Asta Slančiauskienė).

 Virtualaus respublikinio integruoto muzikos, dailės ir anglų kalbos projekto  „Piešiu

muziką” organizavimas ir dalyvavimas (Virginija Krokininkaitė-Jarutienė).

 Su 2a klasės mokinių komanda dalyvauta respublikiniame „Šešių kaladėlių“ konkurse

(Asta Slančiauskienė).

 Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ konkursas „Vaikų Velykėlės 2021“.

 Respublikinis  ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, vaikų ir

tėvų kūrybinis projektas „Dailės laboratorija: kuriu ir atrandu“.

 Respublikinis  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  įstaigų  vaikų  virtualaus

STEAM kūrybinis projektas-paroda „Daug grybų aš miške radau“.

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtuali

paroda „Gėlių pasaulyje“.

 Vaikų respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda „Moliūgų fiesta“.

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, mokytojų

kūrybinių darbų paroda „Paveikslėlis saldainių dėžutėje“.

 Respublikinė ikimokyklinių  ir  priešmokyklinių  įstaigų,  mokytojų,  ugdytinių ir  tėvų

(globėjų) kūrybinių darbų paroda „Skėčių dirbtuvės“.

Rajoniniai projektai, renginiai:
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 Dalyvauta Lazdijų rajono savivaldybės skelbto sveikatingumo projektų finansavimo

konkurse.  Rengtas projektas  „Gyvenk sveikai – judėk laisvai“.  Laimėtas 800 eurų finansavimas

projekto vykdymui.

 Laimėtas  Lazdijų  rajono savivaldybės  Etninės  kultūros  išsaugojimo ir  puoselėjimo

programų ir projektų finansavimo konkursui rengtas projektas  „Senolių skrynią pravėrus”. Gauta

520 eurų finansavimas projekto vykdymui. (Gitana Kolkienė, Jūratė Cibulskienė).

 Dalyvauta  Lazdijų  rajono  savivaldybės  skelbtame Vaikų vasaros  poilsio  programų

rėmimo konkurse. Rengtas projektas „Atradimų vasara”. Laimėtas 700 eurų finansavimas projekto

vykdymui (Laima Kelmelienė, Asta Slančiauskienė, Diana Pupininkienė).

 Lazdijų rajono savivaldybės skelbtame vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos

programų  rėmimo  konkurse  rengtas  projektas  „Linksmoji  robotika“  –  laimėtas  1000  eurų

finansavimas projekto vykdymui (Asta Slančiauskienė).

 Dalyvauta  vaikų  ir  moksleivių  –  lietuvių  liaudies  kūrybos  atlikėjų  –  konkurso

„Tramtatulis  2021“  rajoniniame  ture.  (Jūratės  Cibulskienės  mokinys  Joris  Strašinskas,  Rūtos

Kalėdienės mokinė Ugnė Margelytė, Aušros Tamkevičienės mokinė Kamilė Kamarūnaitė).

 Pradinių  klasių  mokinės  Ieva  Samuchovaitė,  Kamilė  Šnipkaitė  dalyvavo  Marijos

Gimbutienės 100-mečio paminėjimui skirtame rajoniniame mokinių piešinių konkurse.

 Dalyvauta  rajoniniame  piešinių  konkurse  „Aš  pažinau  Motiną  Žemę”  (Virginija

Krokininkaitė-Jarutienė).

 Gruodžio mėnesį 1–4 klasių 7 mokiniai kartu su tėveliais dalyvavo miesto Kalėdinėje

mugėje, kurioje prekiavo savo rankų pagamintais kalėdiniais kepiniais.

Renginiai vykę mokykloje-darželyje:

 Mokykloje-darželyje vyko projektinė veikla „Už viską Tau dėkoju, Mama!“.

 Birželio 1-oji – Vaikų gynimo diena.

 Ketvirtokų išleistuvės  „Lik sveika, pradine mokykla” (mokytojos Jūratė Cibulskienė,

Ramunė Gervelienė).

 Rugsėjo 1-osios šventė mokykloje (Edita Karsokienė, Asta Slančiauskienė).

 Ugdymo karjerai diena „Profesijų pasaulyje” (Aušra Tamkevičienė).

 Pirmą  kartą  mokykloje-darželyje  vyko  Advento  šventė,  kuri  sujungė  visą

bendruomenę pinti Advento vainiką, giedoti giesmes, uždegti žvakeles ir ramiai laukti Kalėdų (Asta

Labalaukienė, Asta Slančiauskienė).

 Dalyvavimas  akcijoje  „Kalėdų  ramybę  saugo  angelai…“.  Visą  gruodžio  mėnesį

mokyklos-darželio bendruomenė gamino Gerumo angelus, kurie buvo padovanoti Kapčiamiesčio

globos namų gyventojams.
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 Kalėdinis renginys 1–4 klasėms „Šerkšnu suspindo šventos Kalėdos”. Mokiniai lauko

aikštelėje  dainavo  dainas,  šoko  įvairius  šokius  ir  žaidimus,  džiaugėsi  Kalėdų  seneliu  ir  jo

dovanomis (Gitana Kolkienė, Rasa Levickienė).

 Dalyvavimas  konkurse  „Nykštuko  kepurė”.  Mokytojų,  tėvelių,  mokinių  ir

ikimokyklinio ugdymo grupių vaikučių pagamintomis  nykštukų kepurėmis  pasipuošė mokyklos-

darželio erdvės (organizatoriai  – Aušra Tamkevičienė,  Diana Pupininkienė,  dalyviai,  visų klasių

mokiniai ir jų tėveliai).

 Edukacinės  išvykos  į  Rudaminą,  kur  mokiniai  iš  molio  gamino  Gerumo  angelus,

kuriuos padovanojo Kapčiamiesčio globos namų gyventojams.

Didelis dėmesys skirtas mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) darbo

efektyvinimui.  Visiems  mokiniams,  kuriems  buvo  reikalinga,  suteikta  švietimo  pagalba.

Išanalizuota kiekvienos klasės pagalbos mokiniui teikimo reikmė pagal poreikį, aptarus su klasių

auklėtojomis  buvo  organizuoti  susitikimai  dėl  individualios  pagalbos  teikimo  bei  papildomai

organizuoti tėvų bei klasių susitikimai su psichologu. Mokinių, kurie nepatyrė mokymosi sėkmės,

tėvams rekomenduota įvertinti mokinio ugdymosi poreikius VGK.

Tikslas „Modernios ir saugios mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas“– įgyvendintas.

Naujų  informacinių  ir  komunikacinių  technologijų,  įrangos,  mokymo  priemonių  bei  vadovėlių

įsigijimas  leido  efektyvinti  ugdymo  procesą,  skatinti  mokinių  mokymosi  motyvaciją,  pagerino

pamokų /  veiklų kokybę. Visi mokytojai  efektyviai  naudojo IKT ugdymo procese. Naudojamos

„EMA“ „EDUKA“ elektroninės pratybos visose klasėse. Įsigyta interaktyvių priemonių ir įrangos:

2 komplektai „Lego WeDo“, skirti neformaliojo švietimo užsiėmimams. 

Mokykloje-darželyje  vykdytas  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,

švietimo  sistemomis.  2021 metais  mokykla-darželis  toliau  vykdė 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.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija: moderni, saugi, atvira, veržli, nuolat besimokanti ir tobulėjanti, pasirengusi ateities

iššūkiams, puoselėjanti savo kryptingo meninio ugdymo tapatumą mokykla-darželis.
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Misija: teikianti kokybišką ugdymą, sudaranti sąlygas mokinių gabumams plėtoti, sveikatą

stiprinanti, atvira inovacijoms mokykla-darželis.

Vertybės. Saugus ir sveikas vaikas. Susitelkusi, pilietiška, besimokanti bendruomenė.

Prioritetas:  Siekti  aukštesnių  ugdymo(si)  rezultatų  ir  kokybės,  kuriant modernias,

šiuolaikiškas edukacines erdves.

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plano tikslas – stiprinti švietimo,

kultūros ir sporto sistemą.

1. Uždavinys: Užtikrinti kokybišką švietimo prieinamumą ir nuolatinį tobulinimą

1.1. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas.

1.2. Švietimo srities darbuotojų kompetencijų ugdymas.

1.3.  Neformaliojo  švietimo  paslaugų  plėtra  ir  prieinamumo  užtikrinimas  visiems

moksleiviams. 

1.4. Mokymosi visą gyvenimą skatinimas.

Lazdijų  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“  2021–2023  metų  strateginiame  plane  numatyti

tikslai ir uždaviniai:

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.

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. PRIORITETAS

Siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų ir kokybės, kuriant modernias, šiuolaikiškas

edukacines erdves.
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IV. TIKSL , UŽDAVINI , VEIKL  IR ASIGNAVIM  SUVESTINŲ Ų Ų Ų Ė

Eil. Nr. Tikslas Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, mato vienetas ir reikšmė
1. Tikslas. Teikti šiuolaikišką, kokybišką 

ugdymą(si)
Pagerinti mokinių ugdymosi kokybę, didesnį dėmesį skiriant mokinių skaitymo kompetencijų
tobulinimui.  Suorganizuotas  1-4  klasių  mokinių  skaitymo  greičio  matavimo  konkursas.
Elektroninių knygelių pasakų motyvais kūrimas ir viešinimas, naudojant Lego ir IKT priemones
(ne mažiau kaip 10 el. knygelių.). Sukurtas IKT ir Lego pamokų gerosios patirties pavyzdžių
banką (ne mažiau kaip 16 vnt.). Pagerinti spec. poreikių mokinių įsitraukimą į ugdymo procesą
bei užtikrinant emocinę savijautą. Įsigyta bent viena spec. poreikių mokiniams skirta mokymo
priemonė.  Pravestos  spec.  poreikių  mokiniams  4  pamokos  naudojant  naujas  pagalbines
priemones.  95 procentai  mokytojų savo pamokose taikys IKT. Dalyvavimas 4 klasių NMPP
100%

1.1. Uždavinys. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir 
(ar) indėlio
vertinimo 
kriterijai, 
mato 
vienetai ir 
reikšmės

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas Asignavimai (tūkst. 
Eur)

1.1.1. Kurti ir tobulinti mokyklos mokinių 
vertinimo ir įsivertinimo sistemą, siekiant 
kiekvieno mokinio individualios pažangos.

1 Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, pradinių klasių 
mokytojai

Iki 2022-08-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

1.1.2. Ugdymo turinio programas pritaikyti 
įvairių poreikių mokiniams.

1 Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, pradinių klasių 
mokytojai

Iki 2022-08-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

1.1.3. Parengtas 2022–2023 m. m. bendrasis 
ugdymo planas

1 Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, darbo grupė

Iki 2022-08-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

1.1.4. Sudaryti galimybes lyderystei, skatinant 
mokytojų iniciatyvumą, gerosios patirties 
sklaidą ir bendradarbiavimą

5 Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, mokytojai

Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui
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1.1.5. Ieškoti naujų nuotolinio ugdymo(si) 
organizavimo formų

1 Direktorius Iki 2022-12-31 MK ir SB lėšos

1.1.6. Mokytojų kompetencijų tobulinimas(proc.) 100 Mokytojai Iki 2022-12-31 MK lėšos 1,4

1.1.7. Naujų neformalaus švietimo programų 
įvedimas (vnt.)

1 Direktorius Iki 2022-08-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

1.2. Uždavinys. Gerinti pamokos kokybę

1.2.1. Projektinė veikla. Dalyvavusių mokinių 
dalis (proc.)

90 Direktorius, mokytojai Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

1.2.2. Dalyvavimas „Teachers Lead Tech“ 
programoje „Informatika ir technologinė 
kūryba”.

3 mokytojai Direktorius, mokytojai Iki 2022-12-31 ML ir savivaldybės 
biudžeto lėšos

1.2.3. Pravesta parodomosios pamokos 
lingvistikos ir robotikos laboratorijose

≥4 Robotikos ir lingvistikos 
mokytojai

Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

1.2.4 Grupinių konsultacijų 
mokiniams teikimas (konsultacijų skaičius 
klasėse, vnt.)

≥2 Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, mokytojai

Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

1.2.5. Netradicinėse aplinkose vestų integruotų 
pamokų, veiklų skaičius (kartai per mėn.)

≥2 Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, mokytojos

Iki 2022-2-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

1.2.6. Dalyvavimas Nacionaliniame mokinių 
pasiekimų patikrinime (NMPP) ir mokinių 
pasiekimų patikrinimo tyrimų rezultatų 
analizė (pasitarimų skaičius, 
(vnt.)

≥4 Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, mokytojai

Iki 2021-06-20 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

2. Tikslas.  Kurti  sėkmingai  mokytis
skatinančią aplinką

2.1. Uždavinys. Plėtoti saugią ugdymosi aplinką

2.1.1. Įrengta vaizdo stebėjimo kameras 
mokyklos lauko prieigose, skaičius (vnt.)

4 Direktorius Iki 2022-12-31 ML lėšos
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2.1.2. Įrengtas automatinis-muzikinis skambutis, 
skaičius (vnt.)

1 Direktorius Iki 2022-12-31 ML lėšos

2.1.3. Mokyklos pastato švarinimo (plovimo) 
darbai

1 Direktorius,
ūkvedys

Iki 2022-12-31 Savivaldybės biudžeto 
lėšos

2.1.4. Vieną savaitinę fizinio ugdymo pamoką 
kiekvienoje klasėje organizuoti lauke.

1 Direktorius,
ūkvedys

Iki 2022-12-23 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

2.1.5. Pradinės klasės kapitalinis remontas. 1 Direktorius,
ūkvedys

Iki 2022-09-01 ML lėšos, savivaldybės 
biudžeto lėšos.

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

10 Mokyklos-darželio taryba,
administracija

Iki 2022-12-31 GPM

2.1.7. Įkurti lauko klasę ir papildomas 
edukacines erdves mokyklos kieme

1 Direktorius,
ūkvedys

Iki 2022-12-31 ML lėšos, Savivaldybės 
biudžeto lėšos

2.1.8. Sensorinio kambario įrengimas 1 Direktorius, informacinių 
technologijų specialistas

Iki 2022-12-31 Savivaldybės biudžeto 
lėšos

2.1.9. Skatinti mokytojus kurti patrauklias, 
informatyvias edukacines aplinkas, 
skatinančias sėkmingą mokymą(si).

3 Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, klasių mokytojai

Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

3. Uždavinys. Plėtoti pozityvią komunikaciją bendruomenėje

3.1. Stiprinti tėvų ir bendruomenės 
bendradarbiavimo ryšius. „Pusryčiai su 
vadovu“ (vnt.)

≥2 Direktorius, mokytojai Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

3.2. Dalyvavimas ir organizavimas pilietinio 
sąmoningumo akcijų, renginių (vnt.)

≥4 Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui

Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

3.3. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
(vnt.).

≥1 Direktorius,
Darbo grupė

Iki 2022-12-31 Projekto lėšos

3.4. Sudaryti sąlygas mokykloje-darželyje 
dirbantiems pedagogams mokytis anglų 
kalbos (2 val. per savaitę) pasitelkiant  
anglų kalbos mokytojus

≥2 Direktorius, mokytojai Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui
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3.5. Prevencinių programų įgyvendinimas
(skaičius, vnt.) 

≥ 4 Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, mokytojai

Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

3.6. Neformalių renginių mokytojams skaičius, 
(vnt.).

≥2 Direktorius, mokytojai Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui

3.7. Vaikų vasaros poilsio, užimtumo programų
parengimas ir vykdymas

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, mokytojai, 
socialinis pedagogas

Iki 2022-12-31 Asignavimai darbuotojų 
darbo užmokesčiui, 
savivaldybės lėšos, 
projekto lėšos

_____________
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Mokykloje-darželyje parengti planai, kurie yra šio plano priedai:

1. Metinis VGK planas.

2. Mokyklos-darželio tarybos planas.

3. Mokytojų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo metodinių grupių planai.

4. Sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas.

5. Socialinio pedagogo veiklos planas.

6. Psichologo veiklos planas.

7. Ugdomojo proceso priežiūros planas.

8. Mokytojų tarybos posėdžių pasitarimų planai.
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