
                                                                                                                            PRITARTA 

                                                                                                                                                                        Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio  

                                                                                                                                                      tarybos 2018 m. vasario 9 d. 

                                                                                                                                                           posėdyje, protokolo Nr. TP – 4 

                                                                                                                                    PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                        Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio 

                                                                                                                                                                   direktoriaus pavaduotojos ugdymui,  

                                                                                                                                                                       laikinai einančios direktoriaus pareigas                                                                         

                                                                                                                                                                       2018 m. vasario 9 d.  įsakymu Nr. V-3 

 

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso/ indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(lėšų 

šaltiniai) 

ŠVIETIMO KOKYBĖS TOBULINIMAS 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas 

Didinti ugdymo kokybę ir efektyvumą 

01 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo kokybės 

gerinimas 

 

Užtikrinamas 

kokybiškas 

ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius - 84, priešmokyklinio – 

32, grupių komplektų skaičius – 

6. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 m. SB, D 

Edukacinė veikla Edukacinių programų 

ugdytiniams organizavimas. 

Visų grupių ugdytiniai dalyvaus 

bent 1 edukacinėje programoje. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 m. VB, KT, D 

02 Pradinio ugdymo 

teikimas ir ugdymo 

planų įgyvendinimas 

Ugdymo procese bus 

tobulinamas bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų  

Integruotos pamokos, ilgalaikiai 

kūrybiniai darbai, tiriamieji 

darbai, projektinės veiklos, 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

2018 m. SB, D 

Žmogiškieji 

ištekliai 



ugdymas, akcentuojant 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją.  

pamokos kitose erdvėse, 

edukacinės išvykos, veiklos 

muziejuose. 

ugdymui 

Besimokančios 

bendruomenės 

stiprinimas 

Mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas – 

metodų įvairovė pamokoje – 70 

% pamokų. 

Atviros pamokos pasidalijant 

gerąja patirtimi – po 1 pamoką 

per metus. 

Mokytojų reflektuojančių savo 

veiklą – 80%. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvauti LL3 tyrime ir 

mokymuose 

Mokėjimo mokyti 

kompetencijos stiprinimas – 

100% mokytojų. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

03 Mokinių saviraiškos 

ir pažintinių poreikių 

tenkinimas 

Vykdoma neformaliojo 

švietimo būrelių veikla. 

Organizuojamas 

kryptingas meninis 

ugdymas. Integruojama 

teatro pamoka 2a 

klasėje. 

Organizuojama mokinių 

kultūrinė pažintinė 

veikla, profesinis 

informavimas ir 

edukacinės pamokos, 

veiklos muziejuose  

Neformaliojo švietimo veiklose 

mokykloje dalyvauja 90 % 

mokinių.  Parengta kryptingo 

meninio ugdymo programa. 

Teatro studijos „Drevinukas“ 

jaunieji artistai Respublikinių ir 

Tarptautinių konkursų dalyviai. 

Vykdomas projektas „Aš dar 

mažas, bet galiu kurti teatrą“. 

Kiekviena klasė dalyvauja 

edukaciniuose užsėmimuose ne 

mažiau kaip 2 kartus per metus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Būrelių vadovai 

2018 m. MK lėšos, 

SB 

04 Specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

turinčių mokinių 

ugdymas 

Pagalbą teikia pagalbos 

mokiniui specialistai: 

Logopedas, spec. 

pedagogas, socialinis 

pedagogas, judesio 

padėties korekcijos 

59 ugdytiniams teikiama 

logopedo pagalba, 17 ugdytinių 

teikiama spec. pedagogo, judesio 

korekcijos pedagogo, 

masažuotojo pagalba. 31 

ugdytinis, turintys pėdos ar 

Direktorius 2018 m. SB, MK, D 



pedagogas, mokytojo, 

auklėtojo padėjėjas, 

masažuotojas. 

stuburo deformacijas, gauna 

judesio korekcijos pedagogo ir 

masažuotojo pagalbas. 

05 Prevencinės veiklos 

stiprinimas 

Įgyvendinamos žalingų 

įpročių prevencijos ir 

sveikos gyvensenos 

ugdymo programos. 

Vykdomos Tarptautinės 

ankstyvosios prevencijos 

programos „Zipio 

draugai“ 1 klasių 

mokiniams, „Obuolio 

draugai“ 2-4 klasių 

mokiniams. 

 Dalyvaujančių ugdytinių 

skaičius - 100% . 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

2018 m. SB, MK, 

Paramos 

lėšos 

Vykdomi mokinių 

adaptacijos ir savijautos 

mokykloje-darželyje 

tyrimai 

91% mokinių eina į mokyklą 

noriai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Užtikrinamas mokinių 

užimtumas ir priežiūra 

pailgintos  mokymosi 

dienos grupėse. 

54,3% mokinių lanko 4 

pailgintos  mokymosi dienos 

grupes. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 m. SB lėšos 

Socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimas 

Konsultuotų mokinių ir tėvų 

procentinė dalis. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2018 m. MK lėšos 

Teikiama socialinė 

parama ugdytiniams: 

nemokamas maitinimas, 

pavežimo į mokyklą-

darželį išlaidų 

kompensavimas 

Mokinių skaičius. Socialinis 

pedagogas 

2018 m. D lėšos 

Dalyvaujama vaisių 

vartojimo skatinimo ir 

pieno produktų 

100% dalyvaujančių ugdytinių 

skaičius 

Direktorius 

Maitinimo 

organizavimo 

2018 m. ES fondų 

lėšos 



vartojimo vaikų švietimo 

įstaigose programose 

specialistas 

06 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo planavimas ir 

vertinimas 

 

 

Tobulinami informacinių 

technologijų taikymo 

ugdymo procese 

gebėjimai. 

Mokytojų 

bendradarbiavimo ir 

kvalifikacijos sklaidos 

veikla „Kolega – 

kolegai“. 

Organizuojami 

seminarai mokykloje-

darželyje pamokos 

kokybės valdymo ir 

pasiekimų pokyčių 

matavimo, mokymosi 

motyvacijos ugdymo 

temomis. 

100% mokyklos-darželio 

pedagogų dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Pedagogų atestacija (1 

pedagogas) 

Direktorius 2018 m. MK lėšos 

 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas 

Telkti, skatinti mokyklos-darželio bendruomenę  įgalinančiai lyderystei 

01 Įgyvendinamas 

tarptautinis 

strateginės 

partnerystės projektas 

Erazmus+KA2 

„Inovatyvios, 

vertybėmis grįstos 

mokyklos kultūros 

įtvirtinimas“ 

Skatinama mokykloje-

darželyje įgalinanti 

lyderystė. 

Organizuojamos bendros 

veiklos: tėvai – vaikas –

mokytojai. 

 

Vertinamas visos bendruomenės 

kūrybiškumas ir naujos idėjos, 

aktyvinama drąsa rizikuoti ir 

priimti sunkius sprendimus.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokyklos-

darželio taryba 

2018 m.  ES lėšos 

Mokinių aktyvumo, 

lyderystės ugdymas per 

vertybes. 

Turi savo išgrynintas vertybes, 

kurios išreiškiamos įvairiose 

veiklose. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2018 m. 

02 Vykdomas mokyklos-

darželio veiklos 

įsivertinimas. 

Vykdomas mokyklos-

darželio veiklos 

stebėjimas ir vertinimas. 

Mokyklos – darželio veiklos 

įsivertinimo ataskaitos.  

Pedagogų mokslo metų veiklos 

Veiklos 

įsivertinimo 

grupės 

2018 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 



Teikiamos mokyklos-

darželio įsivertinimo ir 

pažangos ataskaitos 

ataskaitos. 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas 

Kurti dinamišką, atvirą ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką 

01 Ugdymo aplinkos 

gerinimas, užtikrinant 

saugias ir sveikas 

ugdymosi sąlygas 

Pastato nuogrindų ir 

šaligatvių tvarkymas. 

Pastato nuogrindos ir šaligatviai. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2018 m.  SB 

Pastato įtrukusių sienų 

remontas. 

Priestato ir pastato galinės 

sienos. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2018 m. SB 

Lifto remontas Liftas Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2018 m. SB 

Sporto aikštyno ir lauko 

edukacinių erdvių 

atnaujinimas 

Krepšinio, futbolo aikštelių 

įrengimas. Lauko žaidimų 

įrenginių įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2018 m. SB, KT 

Grupių rūbinių patalpų 

remontas. Grindų dangų 

pakeitimas grupėse ir 

miegamuosiuose 

6 grupių rūbinių remontas, 5 

miegamųjų 1 grupės grindų 

dangų keitimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2018 m. SB, KT 

02 Aprūpinimas 

naujomis ugdymo, 

mokymo 

priemonėmis 

Ugdymo priemonių, 

žaislų atnaujinimas 

Mokiniai aprūpinami bendrojo 

ugdymo vadovėliais, mokymo 

literatūra, mokymo 

priemonėmis. Ugdytiniai 

žaislais, edukacinėmis 

priemonėmis. 

Papildomas bibliotekos fondas 

literatūra 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bibliotekininkas 

2018 m.  MK, VB 

Interaktyvių ugdymo 

priemonių įsigijimas. 

Naujų edukacinių 

mokymosi aplinkų 

kūrimas. 

Bent po 1 interaktyvią  priemonę 

įsigyti darželio grupėse. Diegti 

bevielį internetą. Klasėse įsigyti 

2 SMART interaktyvias lentas.  

Direktorius 2018 m. MK, KT 



03 Saugios, 

užtikrinančios 

higienos normų 

reikalavimus, 

aplinkos kūrimas 

Apmokamos mokyklos-

darželio ūkinės išlaidos. 

Mokamas darbo 

užmokestis 

aptarnaujančiam 

personalui. 

Patalpų šildymas. Apšvietimas. 

Ryšių paslaugos. Kitos 

paslaugos. Aptarnaujantis 

personalas. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

2018 m. SB 
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