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ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŢELIO 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Uţdavinys Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso/ indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Asignavimai (lėšų 

šaltiniai) 

I STRATEGINIS TIKSLAS. DIDINTI ŠVIETIMO ĮTRAUKTĮ IR VEIKSMINGUMĄ, SIEKIANT ATITIKTIES  

ASMENS IR VISUOMENĖS POREIKIAMS 

Pagerinti 

ugdymosi 

rezultatus ir 

sumaţinti jų 

atotrūkį 

1. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

programų planų 

įgyvendinimas, 

užtikrinant 

kiekvieno mokinio 

asmeninę pažangą.  

1. Įgyvendinti 

Atnaujintą 

priešmokyklinio 

ugdymo programą nuo 

2022-09-01. 

 

1.1. Pedagogų, dirbančių 

pagal Atnaujintas programas 

ir inovacijomis grįstą 

priešmokyklinį ugdymą, dalis 

– 100 proc. 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

2022 m. 

 

SB, D, VB, KT 

2. Mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimas ir 

fiksavimas. 

2.1. 100 proc. mokyklos-

darželio mokinių dalyvauja 

NMPP. 

2.2. NMPP rezultatai ne 

žemesni už respublikos 

vidurkį. 

2.3. Mokymosi kokybė 

(mokosi aukštesniuoju ir 

pagrindiniu lygiu) 1-4 kl. – 
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ne mažiau 75 proc.; 

2.4. Mokyklos mokinių 

pažangumas – 1-4 kl. – 100 

proc.; 

2. Mokytojų, 

mokinių, tėvų 

bendradarbiavimo 

stiprinimas, siekiant 

ugdymosi sėkmės ir 

pažangos. 

Individualių pokalbių, 

atvirų pamokų 

organizavimas, 

aptarimas Vaiko 

gerovės posėdžiuose. 

Ne mažiau 2 kartus per metus 

aptariama mokinio 

individuali pažanga.  

3. Inovacijomis 

grįstas 

ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

pradinis ugdymas. 

Didinti ugdymo 

krypčių įvairovę, 

pasitelkiant inovacijas 

įgyvendinant metodines 

rekomendacijas 

„Inovacijos vaikų 

darželyje“. Vaikų 

įtraukimas į STEAM 

veiklas. 

3.1.100 proc. 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų įgyvendins 

metodines rekomendacijas 

„Inovacijos vaikų darželyje“. 

3.2. Ne mažiau nei vienas 

ketvirtadalis ugdomojo 

proceso vykdoma kitose 

palankiose tyrinėjimams 

vidaus ir lauko aplinkose. 

3.3. Ne mažiau kaip 75 proc. 

pradinių klasių mokinių, 

dalyvaus Alytaus regiono 

STEAM centro veikloje. 

Didinti 

švietimo 

įtrauktį ir 

prieinamumą, 

uţtikrinti 

saugią aplinką 

kiekvienam 

asmeniui 

1. Savalaikės ir 

kokybiškos švietimo 

pagalbos teikimas 

Pagalbos mokiniui 

specialistų – logopedų, 

spec. pedagogų, 

socialinio pedagogo, 

judesio padėties 

korekcijos pedagogo, 

mokytojo padėjėjų, 

masažuotojo –  

1.1. 100 procentų švietimo 

pagalbos specialistų 

konsultacijas lankančių 

mokinių pagal individualius 

gebėjimus padaro pažangą. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

VKG 

2022 m. SB, D, ES 

1.2. 50 procentų mokinių 

pasinaudoja mokytojų 

siūlomomis individualiomis 
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švietimo pagalbos 

teikimas mokyklos-

darželio vaikams. 

konsultacijomis. 

2. Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių dalyvavimas 

neformaliojo 

švietimo veiklose. 

Skatinti mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

dalyvavimą 

neformaliojo švietimo 

veiklose.  

2.1. Ne mažiau kaip 80 

procentų mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalyvauja 

neformaliojo švietimo 

veiklose. 

3. Mokinių 

dalyvavimas 

prevencinėse 

programose. 

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. 

3.1. 100 procentų mokinių 

dalyvauja prevencinėse 

socialinio emocinio ugdymo, 

sveikos gyvensenos ir kt. 

prevencinėse programose. 

4. 3Q sveikatos 

ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

Įgyvendinama 3Q 

sveikatos ugdymo 

programa. 

4.1. 100 proc. 1-4 klasių 

mokinių ir mokytojų 

dalyvauja 3Q sveikatos 

ugdymo programoje. 

5. Projekto „Saugi 

mokykla“ 

įgyvendinimas. 

Stiprinti saugaus 

bevielio interneto 

prieinamumą 

mokyklos-darželio 

vaikams ir 

darbuotojams. 

5.1. 100 proc. 1–4 klasių 

mokinių ir mokytojų turės 

galimybę saugiai naudotis 

elektroninėmis paslaugomis 

bei elektroniniu 

(skaitmeniniu) ugdymo 

turiniu. 
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Pritaikyti 

švietimo 

sistemą 

sklandţiai 

reemigravusių 

Lietuvos 

piliečių, 

lietuvių kilmės 

asmenų ir 

atvykusių 

uţsieniečių 

integracijai bei 

gerinti sąlygas 

besimokančiųjų 

judumui 

1. Lankstaus 

ugdymo proceso 

organizavimas, 

tenkinant 

individualius 

mokinių, 

grįžusių/atvykusių iš 

užsienio, poreikius 

bei tėvų lūkesčius. 

Teikti savalaikę 

švietimo pagalbą 

grįžusiems/atvykusiems 

iš užsienio mokiniams. 

1. 100 proc. 

grįžusių/atvykusių iš užsienio 

mokinių sudaromi 

individualūs švietimo 

pagalbos planai. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

VKG 

2022 m.  SB, D 

Gerinti atitiktį 

tarp švietimo 

sistemoje 

įgyjamų ir 

darbo rinkoje 

bei prisitaikyti 

kintančioje 

aplinkoje 

reikalingų 

kompetencijų 

1. STEAM krypties 

plėtojimas. 

Organizuoti ugdymo 

procesą kitose ugdymui 

palankiose aplinkose ir 

erdvėse. 

1.1. Ne mažiau 25 proc. 

gamtos mokslų dalykams 

skiriamo laiko vykdoma 

Gamtos mokslų 

laboratorijose ar kitose 

palankiose tyrinėjimams 

aplinkose. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. SB, D 

1.2. Ne mažiau kaip 75 proc. 

mokinių dalyvaus Alytaus 

regiono STEAM centro 

veikloje. 

2. Profesinio 

orientavimo veikla. 

Organizuoti veiklas, 

skirtas profesiniam 

orientavimui. 

2.1. Veiklos, skirtos 

profesiniam orientavimui – 

ne mažiau 2 užsiėmimai per 

metus. 

2.2. 100 proc. ugdytinių 

susipažįsta su įvairiomis 
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profesijomis. 

3. Informacinių 

technologijų 

taikymo ugdymo 

procese gebėjimų 

tobulinimas. 

 

Dalyvavimas 

informatikos ir 

technologinės kūrybos 

mokymo(si) 

programoje Teachers 

Lead Tech. 

3. 100 proc. pradinių klasių 

mokytojų dalyvauja 

informatikos ir technologinės 

kūrybos mokymo(si) 

programoje Teachers Lead 

Tech. 

Įdiegti 

efektyvią ir 

veiksmingą 

suaugusiųjų 

mokymosi visą 

gyvenimą 

sistemą, 

siekiant asmens 

gebėjimų ir 

kvalifikacijos 

darnos su 

asmens, darbo 

rinkos ir 

aplinkos 

poreikiais 

1. Mokytojų 

asmeninio 

meistriškumo 

augimo ir 

efektyvaus 

bendradarbiavimo 

skatinimas. 

 

Skatinti ir sudaryti 

sąlygas mokytojams 

kelti kvalifikacinę 

kategoriją. 

1.1. Aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją įgis ne mažiau 

kaip vienas mokytojas. 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. SB, D 

2. Pagalba jaunam 

mokytojui. 

Suteikti mentoriaus 

pagalbą jaunam 

mokytojui. 

2.1. 100 proc. naujai 

pradėjusių dirbti mokytojų 

gauna mentoriaus pagalbą. 

3. Mokytojų 

bendradarbiavimo ir 

kvalifikacijos 

sklaidos veikla 

„Kolega – kolegai“. 

 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi siekiant 

kiekvieno mokinio 

įvairiapusė asmenybės 

ūgtis kiekvienoje 

veikloje. 

3.1. 1 kartą per metus 

mokytojai pasidalija gerąja 

patirtimi, taikoma kiekvieno 

mokinio ugdymo(si) 

pažangai pamatuoti, 

motyvacijai skatinti. 

Sustiprinti 

pedagogo 

profesijos 

patrauklumą, 

sukurti 

veiksmingą jų 

rengimo ir 

kompetencijų 

1. Mokymosi visą 

gyvenimą principų 

įgyvendinimas. 

 

Įgyvendinti mokymosi 

visą gyvenimą 

principus. 

1.1. Bent 3 Alytaus miesto 

švietimo įstaigose dirbantys 

mokytojai per metus 

studijuoja ir/ar įgyja 

magistro, ar papildomo 

dalyko studijų kvalifikaciją. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. SB, D 

2. Sąlygų praktikai 

atlikti studentams 

Sudaryti sąlygas 

studijuojantiems 

2.1. Ne mažiau kaip 5 

studijuojantiems pedagogiką 
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tobulinimo 

sistemą 

sudarymas. pedagogiką studentams 

atlikti praktiką 

mokykloje-darželyje. 

ir norintiems atlikti praktiką 

studentams sudaromos 

sąlygos miesto švietimo 

įstaigose 

3. Motyvuojančios 

mokytojo darbo 

aplinkos 

užtikrinimas 

Sudaryti palankias 

darbo sąlygas 

mokytojams ir kitiems 

pedagoginiams 

darbuotojams. 

3.1. 100 proc. mokytojų 

aptaria savo sėkmes ir 

nesėkmes, išsako lūkesčius, 

numato tobulėjimo 

perspektyvas. 

II STRATEGINIS TIKSLAS. STIPRINTI TAUTINĮ IR PILIETINĮ TAPATUMĄ, DIDINTI KULTŪROS SVARBĄ IR  

VISUOMENĖS KŪRYBINGUMĄ 

Stiprinti 

istorinės 

atminties 

aktualizavimą 

visuomenėje 

1. Kultūrinės ir 

pilietinės savivokos 

formavimas. 

1.Organizuoti ir 

dalyvauti pilietiškumą 

skatinančiuose 

renginiuose. 

1.1. Renginiai skatinantys 

pilietiškumą – ne mažiau 5 

per metus. 

   

2. Dalyvauti kultūros 

paso programų 

veiklose. 

2.1. Dalyvavimas kultūros 

paso programose – skirtų 

lėšų panaudojimo dalis – 90 

proc. 

   

2.2. Kiekviena klasė 

dalyvauja edukacijose 

muziejuje – ne mažiau 1 

kartą per metus. 

   

 

______________________________________ 


