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ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso/ indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

(ketv.) 

Asignavimai 

(lėšų 

šaltiniai) 

21 ŠVIETIMO PROGRAMA 

21.01.01.01 Sudaryti sąlygas 

ikimokykliniam 

vaikų ugdymui 

Didinti ugdymo krypčių 

įvairovę, pasitelkiant 

inovacijas ir vaikų 

įtraukimas į STE(A)M 

veiklas.  

1. Pedagogų, vykdančių 

inovacijomis grįstą 

ikimokyklinį ugdymą, dalis – 

70 proc. 

2. Pedagogų, aprūpintų 

kompiuteriais ir IKT ugdymo 

priemonėmis – 80 proc. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

I-IV 

 

SB 

D 

VB 

KT 

 

Aprūpinti ikimokyklinio 

ugdymo pedagogus 

šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis. 

Lietuvos tautinių 

mažumų kultūros 

pažinimas. 

100 proc. vaikų dalyvauja 

prevencinėse veiklose, 

iniciatyvose. 

Valstybinių, tautinių 

švenčių minėjimų 

organizavimas ir 

dalyvavimas juose. 

Renginių skaičius – 3-4 per 

metus. 



21.01.01.02 Užtikrinti 

priešmokyklinio 

ugdymo 

prieinamumą 

Didinti ugdymo krypčių 

įvairovę, pasitelkiant 

inovacijas ir vaikų 

įtraukimas į STE(A)M 

veiklas.  

1. Pedagogų, vykdančių 

inovacijomis grįstą 

priešmokyklinį ugdymą, dalis – 

70 proc. 

2. Pedagogų, aprūpintų 

kompiuteriais ir IKT ugdymo 

priemonėmis – 80 proc. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV SB 

D 

VB 

KT 

 

Aprūpinti 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogus 

šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis 

Lietuvos tautinių 

mažumų kultūros 

pažinimas. 

100 proc. vaikų dalyvauja 

prevencinėse veiklose, akcijose, 

iniciatyvose. 

Valstybinių, tautinių 

švenčių minėjimų 

organizavimas ir 

dalyvavimas juose, 

teminių pamokų 

organizavimas. 

Renginių skaičius – 3-4 per 

metus. 

Mokinių kultūrinė-

pažintinė veikla – 

edukacinės pamokos, 

veiklos muziejuose ir 

kitose erdvėse. 

21.01.01.03 Finansuoti bendrąjį 

ugdymą 

Didinti ugdymo krypčių 

įvairovę. Inovacijomis 

grįstas pradinis 

ugdymas 

1. Pedagogų, vykdančių 

inovacijomis grįstą pradinį 

ugdymą, dalis – 70 proc. 

2. Pedagogų, aprūpintų 

kompiuteriais ir IKT ugdymo 

priemonėmis – 90 proc. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

I-IV  SB 

D 

VB 

ES 

KT 

 
Aprūpinti pradinio 

ugdymo pedagogus 

šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis 

Užtikrinti projekto 

„Saugios elektroninės 

Įrengtų interneto prieigos 

stotelių skaičius – 4. 



erdvės vaikams 

kūrimas“ įgyvendinimą. 

Dalyvaujančių projekte 

pedagogų ir mokinių dalis – 100 

proc. 

Užtikrinti neformaliojo 

vaikų švietimo įvairovę 

ir kokybę. 

Neformaliojo vaikų švietimo 

galimybėmis pasinaudojusių 

mokinių dalis – 95 proc. 

Mokinių 

skatinimas/įtraukimas į 

STE(A)M veiklas.  

20 proc. mokinių dalyvaus 

STE(A)M krypčių švietimo 

programose, naudosis 

laboratorinėmis priemonėmis, 

tyrinės, formuluos išvadas. 

1-4 klasių 

gamtamokslinis 

ugdymas. 

1-4 klasių mokinių, kuriems 

organizuojamas gamtamokslinis 

ugdymas – 100 proc. 

Lietuvos tautinių 

mažumų kultūros 

pažinimas. 

100 proc. vaikų dalyvauja 

organizuojamose pažintinėse-

kultūrinėse veiklose, 

prevencinėse veiklose, akcijose, 

iniciatyvose. 

Valstybinių, tautinių 

švenčių minėjimų 

organizavimas ir 

dalyvavimas juose, 

teminių pamokų 

organizavimas. 

Renginių skaičius – 3-4 per 

metus. 

Mokinių kultūrinė-

pažintinė veikla – 

edukacinės pamokos, 

veiklos muziejuose ir 

kitose erdvėse. 

21.01.01.06 Plėtoti skaitmeninį 

ugdymą 

Pedagogų darbo vietos 

ir sąlygų gerinimas, 

modernizavimas 

Modernizuotų pedagogų darbo 

vietų – 90 proc. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV SB 

D 

VB 

 Taisyklingos lietuvių Mokytojų, vertinančių 



kalbos vartojimas, 

naudojant IKT. 

taisyklingos lietuvių kalbos 

vartojimą mokinių darbuose 

skaitmenine forma, dalis – 90 

proc. 

 

Užtikrinti įstaigos 

pedagogų kvalifikacijos 

kėlimą ir tobulinimą 

IKT srityje. 

Pedagogų, keliančių 

kvalifikaciją ir tobulinančių 

kompetencijas IKT srityje, dalis 

– 90 proc. 

Palankių sąlygų 

sudarymas ugdymuisi 

nuotoliniu būdu. 

Nuotolinio ugdymo platformos 

Office 365 diegimas ir 

mokymai. 

21.01.01.08 Užtikrinti 

ikimokyklinio 

ugdymo ir bendrojo 

ugdymo mokyklų 

aplinkos išlaikymą 

Mokymų organizavimas 

darbuotojams, 

pasirengiant 

informacinėms 

atakoms, krizėms ir 

ekstremalioms 

situacijoms. 

Vieni mokymai per metus. 

Dalyvauja 100 proc. darbuotojų. 

Direktorius 

 

III SB 

KT 

Mokymų darbuotojams 

organizavimas apie 

ekstremalių situacijų 

valdymą. 

21.01.01.13 Užtikrinti ugdymo 

proceso 

organizavimą ir 

valdymą. 

Sudaryti sąlygas 

studijuojantiems 

pedagogiką studentams 

atlikti praktiką įstaigoje 

100 proc. besikreipiančių 

studentų, studijuojančių 

pedagogiką, atlieka praktiką 

įstaigoje 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

I-IV SB 

D 

KT 

Motyvuojančios 

mokytojo darbo 

aplinkos užtikrinimas 

Pedagogų, vertinančių palankiai 

savo darbo sąlygas, dalis – 95 

proc. 

21.02.01.10 Organizuoti švietimo 

pagalbą ugdymo 

įstaigose. 

Įtraukiojo ugdymo 

organizavimas 

1.Vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, dalis – 18 

proc. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaiko gerovės 

I-IV 

 

SB 

D 

 

Švietimo pagalbos 

teikimas specialiųjų 

Švietimo pagalbą gaunančių 

mokinių dalis nuo visų, kuriems 



ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

nustatytas pagalbos poreikis – 

97 proc. 

komisija 

 

Užtikrinti neformaliojo 

vaikų švietimo įvairovę 

ir kokybę specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams 

(išskyrus gabuosius). 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų (išskyrus 

gabuosius), dalyvaujančių 

neformaliajame vaikų švietime 

– 95 proc. 

Sugrįžusių vaikų iš 

užsienio integravimas į 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo klases. 

95-100 proc. vaikams, 

grįžusiems iš užsienio, suteikta 

galimybė lankyti įstaigą. 

Švietimo pagalbos 

teikimas iš užsienio 

grįžusiems vaikams. 

Sugrįžusių vaikų iš užsienio, 

gavusių pagalbą integruojantis į 

ikimokyklinį, priešmokyklinį ir 

pradinį ugdymą, dalis – 100 

proc. 

23 SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA 

23.02.01.09 Mokinius 

nemokamai maitinti 

ir užtikrinti jų 

užimtumą vasaros 

stovyklose. 

Užtikrinti nemokamą 

vaikų maitinimą 

savitarnos principu, 

skatinant sveikos 

mitybos įgūdžius. 

Vidutinis mokinių, kuriems 

teikiamas nemokamas 

maitinimas, skaičius per 

mėnesį, žmonės. 

Direktorius 

Socialinis 

pedagogas 

 

I-IV 

 

D 

 

 

__________________________________ 


