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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Mokykloje-darželyje siekiama užtikrinti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį bei 

specialųjį ugdymą. Ugdymo procese tobulinamas bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas, 
 akcentuojant mokėjimo mokytis kompetenciją. Mokiniai mokomi mokytis, kūrybiškumo, 

bendradarbiauti tarpusavyje. Sudaromos sąlygos mokytis pagal gebėjimus ir patirti sėkmę. Mokytojų 

parinkti metodai ir užduotys skatina tiriamąjį, patirtinį mokymąsi, skatina mokinių smalsumą ir 

dėmesį. Į ugdymo procesą integruotas teatras, šokis, mokomasi komunikacinių informacinių 

pradmenų. Naudojami QRQ kodai, japoniški edukaciniai konstruktoriai, planšetės.  Todėl pradinių 

klasių mokinių nacionalinės patikros pasiekimų rezultatai yra gerokai aukštesni nei respublikinis 

vidurkis. Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, iš 201 Lietuvos mokyklų nebijančių viešai parodyti 

savo indėlio į ketvirtokų sėkmę, 2018 metais esame dvylikti. 

Buvo įgyvendinamas Tarptautinis strateginės partnerystės projektas Erazmus+ „Inovatyvios, 

vertybėmis grįstos mokyklos kultūros įtvirtinimas“ finansuojamas ES lėšomis. Mokykla-darželis 

išsigrynino vertybes. Skatinamas mokinių aktyvumo, lyderystės ugdymas per vertybes, telkiama 

visa bendruomenė įgalinančiai lyderystei.  

Tinkamai organizuojamas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymas. Yra 

įrengta kineziterapijos salė ir projektų bei rėmėjų lėšomis aprūpinta reikalingomis priemonėmis, 

masažo kabinetas. Mokiniams teikiama masažuotojo, judesio korekcijos pedagogo pagalba.  

Vykdoma įvairiapusiška neformaliojo švietimo veikla: veikia dramos studija, dainavimo studija, 

sporto ir stalo žaidimų, japoniškų konstruktorių, piešimo ant šilko būreliai. Turi galimybę, mūsų 

patalpose organizuojamus, lankyti Jaunimo centro dailės, šokių būrelius. Krepšinio akademijos – 

krepšinio studiją. 

Mokiniams po pamokų sudarytos sąlygos lankyti pailgintos darbo dienos grupes (5). Jose 

mokiniai turi galimybę saugiai, turiningai, prasmingai praleisti laiką. 

Siekiama nuolatinio mokytojų ir vadovų profesinės kvalifikacijos tobulinimo iš vidinio jų 

poreikio ir teisės, o ne iš pareigos. Buvo tobulinami IKT taikymo ugdymo procese gebėjimai. 

Organizuojami seminarai mokykloje-darželyje pamokos kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčių 

matavimo, mokymosi motyvacijos ugdymo temomis.  

Skatinama pedagogų bendradarbiavimo ir kvalifikacijos sklaida. Pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Danutė Pankienė savo patirtimi dalijosi parodoje „Mokykla be sienų 2018“  

„Mokykimės žaisdami“ naudojant ugdymo procese japoniškus konstruktorius. Neformaliojo 

ugdymo ekspertė Ieva Ivanauskienė organizavo seminarą ir dalijosi patirtimi su Alytaus miesto 

pedagogais tema „Vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas per neformalųjį ugdymą“.   
 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, 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. 
 Sporto aikštyno ir 

lauko edukacinių 

erdvių atnaujinimas. 
 

 
Krepšinio, 

futbolo aikštelių 

įrengimas. Lauko 

žaidimų įrenginių 

įsigijimas 
 

 
Įsigyti krepšinio lankus, 

futbolo vartus, įrengti 

aikšteles.  

Lauko žaidimo įrenginių 

įsigijimui ieškoti  

partnerių, ar rėmėjų. 
 

Nupirkti ir 

pritvirtinti 

krepšinio lankai. 

Nupirkti futbolo 

vartai. Bus 

įrengiama futbolo 

aikštelė.  

Naujai įrengta 

lauko klasė (su 

suolais), erdvė 

renginiams lauke 

organizuoti, poilsio 

ir žaidimų zonos. 

 1.2. 
 Naujų edukacinių 

mokymosi aplinkų  

kūrimas.  
 

 
 Dinamiškos, 

atviros, atviros, 

funkcionalios 

erdvės. Klasės, 

grupės be sienų  
 

 
Bent po 1 interaktyvią 

priemonę įsigyti darželio 

grupėse. Organizuoti 

kokybišką prieigą prie 

interneto, plėsti interneto 

ryšį. Klasėse įsigyti bent 

 1 interaktyvią lentą. 
 

Inicijuoju pokyčius 

mokykloje-

darželyje. Kuriame 

dinamiškas, 

modernias 

ugdymuisi ir 

poilsiui skirtas 

erdves. Aprūpintos 

visos darželio 

grupės (6)  po 

kompiuterį, 3- jose 

iš jų ir po 

plačiaekranį 

projektinį 

televizorių. 

Sustiprinta prieiga 

prie interneto. 

Klasėse įsigyta 3 

interaktyvios 

lentos.  

Papildyta 

(planšečių) iki pilno 

klasės komplekto.  

Įrengta skaitymo 

zona mokyklos 

koridoriuje, 

žaidimų ir poilsio 

zonos.  

1.3. 
 Ugdytinių saviraiškos 

  
 Siekiamybė 100% 

Mokykloje-

darželyje 



ir pažintinių poreikių 

tenkinimas  
 

Mokinių  

dalyvavimas 

įvairiuose 

savivaldybės, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose 

konkursuose. 

Galimybė 

 pasirinkti švietimo 

programas. 
 

ugdytinių dalyvavimas  
 

organizuojamas 

kryptingas meninis 

ugdymas. Daugiau 

kaip 50% ugdytinių 

dalyvauja meninio 

ugdymo būreliuose. 

Teatras integruotas 

į ugdymo procesą. 

Teatro studija 

„Drevinukas“ 

dalyvauja 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

renginiuose.  

Visose  

neformaliojo 

švietimo veiklose 

dalyvauja daugiau 

nei 90% ugdytinių. 

1.4.  
 Pabaigti įgyvendinti 

Tarptautinės strateginės 

partnerystės projektą 

Erazmus+KA2 

„Inovatyvios,  

vertybėmis grįstos 

mokyklos kultūros 

įtvirtinimas“ su  

Didžiosios Britanijos 

pradinėmis mokyklomis  
 

 
 Skatinama 

mokykloje-darželyje 

įgalinanti lyderystė.  

Išgryninti vertybes ir 

jas išreikšti įvairiose 

veiklose  
 

 
 Įsigyti stendus, juose 

talpinti medžiagą apie 

projekto veiklas. 

 Sudaryti sąlygas vykti 3 

atstovams į Didžiąją 

Britaniją į tarptautinius 

mokymus. Kaupti 

 projekto veiklų  

medžiagą ir paruošti CD.  
 

Koordinavau ir 

aktyviai dalyvavau 

šio projekto 

veikloje. 

Išsigryninome 

mokyklos-darželio 

vertybes ir jas 

išreiškiame 

įvairiose veiklose. 

Dalyvavome 

Tarptautiniuose 

mokymuose ir jais 

pasidalinome. 

Išleistas CD ir 

knyga iš projekto 

vykdytų veiklų su 
Didžiosios 

Britanijos 

pradinėmis 

mokyklomis bei 

Alytaus miesto 

pradinėmis 

mokyklomis. 

1.5.    
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Lauko žaidimų įrenginių įsigijimas. Projektas negavo finansavimo (kuriame 

dalyvavome).  
 

3. Uţduotys 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.Pakeista grindų danga 5 grupėse. Atitiks higienos normos reikalavimus 

(buvo nustatyta, kaip nekokybiška 

grindų danga, kuri būtina keisti). 
 

 


