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I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Mokyklos-darţelio veiklos planas nustato mokyklos-darţelio veiklos tikslą bei uţdavinius 2022 metams, numato priemones, jų 

įgyvendinimo terminus, vykdytojus, resursus bei laukiamą rezultatą.   

     2022 m. veiklos planas parengtas įgyvendinant 2021 m. įsivertinimo išvadose siūlomus prioritetus, rekomendacijas orientuotas į planavimą, 

remiantis Šilutės rajono strateginiu plėtros planu, valstybės švietimo prioritetais, Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio 2022-2024 m. strateginiu 

veiklos planu, atsiţvelgus į 2020-2021 m. m. ugdymo rezultatų pokyčius ir programų įgyvendinimą,  mokytojų tarybos, metodinių grupių ir tarybos 

išvadas ir siūlymus, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą, patvirtintą ŠMM  2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, 

mokyklos-darţelio 2021-2022 m. m. ugdymo planą.  

                    Planą įgyvendins mokyklos-darţelio vadovai, pedagogai, savivaldos institucijos, bendruomenė, prie plano įgyvendinimo prisidės socialiniai 

partneriai.  

                    Planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Rengiant planą dalyvavo, pasiūlymus teikė visi bendruomenės nariai: metodinės 

grupės, klasių, grupių kolektyvai. 

 



II SKYRIUS 

VIZIJA, MISIJA 

             Vizija 

            Suburta komanda, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius, kurios kiekvienas dalyvis pats norės ir ieškos galimybių pademonstruoti 

gabumus, padedančius ugdymo įstaigai būti moderniai. 

            Misija 

            Teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį ir valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą saugioje, 

ugdytinių saviraiškai pasireikšti lygių galimybių sudarytoje aplinkoje. 

            Filosofija 

            Pirmieji ţingsniai į sėkmę prasideda ieškant savęs ir visumos. Kiekvienas vaikas yra tarsi maţoji visata, laukianti kol bus atrasta. Mes siekiame, 

kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertinamas ir gautų  aukštos kokybės mokymą, padedantį atskleisti jo individualius gebėjimus ir gabumus. 

            Prioritetas. Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas-kelias į sėkmę. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

              Strateginis mokyklos-darželio  tikslas – burti veiklią ir besimokančią mokyklos-darţelio bendruomenę, gerinti ugdymo proceso kokybę, panaudojant 

įsivertinimo rezultatus. 
              1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę. 

              1.1. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą tobulinant pamokos, veiklos kokybę. 

              Stiprinant mokytojų  bendradarbiavimą tobulinant pamokos, veiklos kokybę sudarytos galimybės kolegialiam ryšiui – būdui gerinti mokytojų 

bendradarbiavimą, siekiant individualios vaiko paţangos. Mokytojai stebėjo kolegų pamokas ir dalijosi gerąja patirtimi apie mokymo strategijas ugdymo 

procese, pamokos uţdavinio kėlimą, diferencijavimą, vertinimą ir įsivertinimą pamokoje, veikloje. Kiekvienas mokytojas pravedė po vieną pamoką, 

veiklą, kurią stebėjo kolega. Apskritojo stalo diskusijoje „Kolegialaus grįţtamojo ryšio nauda“ aptartos sėkmės ir tobulintini dalykai vedant ir stebint 

kolegų pamokas, numatytos gairės kitiems metams. Organizuotos pamokose panaudojant IKT, naudojama platforma EDUKA klasė, organizuotos 22 

pamokos, veiklos - išvykos kitose erdvėse. Organizuoti metodiniai pasitarimai, kurių metu mokytojos bendradarbiavo, dalinosi gerąja patirtimi, sėmėsi 

gerosios patirties iš specialistų, kurie dirba mūsų mokykloje-darţelyje, tai padėjo ugdytiniams patirti mokymosi sėkmę, suteikta sisteminga ir veiksminga 

pagalba ugdytiniams. Atlikta mokymosi pokyčių lyginamoji analizė, NMPP, konkursų rezultatų analizė, kuri leido pamatyti mokinių pasiekimų ir 

švietimo pagalbos dermę.               

              1.2. Teikti veiksmingą pagalbą vaikui. 

              Mokykloje-darţelyje organizuojamas sistemingas mokymosi pagalbos teikimas, kurio tikslas - sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis 

pagal jo gebėjimus ir siekti individualios paţangos, nuolat stebėti mokinių mokymosi procesą, rezultatus ir laiku nustatyti mokiniams kylančius 

mokymosi sunkumus, priimti sprendimus, numatyti konkrečias priemones ir atlikti tų priemonių poveikio analizę. Du kartus per metus fiksuojami 

signaliniai įvertinimai. Pagalbos mokiniui specialistai raštiškai informuoja tėvus apie vaikų turimus nepatenkinamus įvertinimus, teikia rekomendacijas, 

kokiais būdais mokinys gali pasitaisyti dalykų pasiekimus. Vyksta Vaiko gerovės komisijos susitikimai, kurių metu pagalbos mokiniui specialistai 



analizuoja visų klasių mokymosi situaciją, teikia pagalbą mokiniams, turintiems nepatenkinamų įvertinimų, esant sudėtingoms situacijoms kviečiami 

tėvai. Mokykloje-darţelyje dirba visa specialistų komanda: logopedas-specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, du mokytojų padėjėjai.                

Parengti „Mokinio individualaus ugdymo ir pagalbos teikimo plano sudarymo“, „Mokymosi pagalbos teikimo mokiniams“ tvarkų aprašai.   

               Individualizuotos, pritaikytos bendrojo ugdymo programos parengtos visiems mokyklos-darţelio ugdytiniams, kuriems nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai. Siekiant gerinti mokymosi rezultatus, tobulinti ugdymo kokybę, du kartus per metus (rudenį ir pavasarį) mokytojos analizavo 

mokinių diagnostinių testų rezultatus, išskyrė esminius sunkumus (diagnostinių testų rezultatų suvestinėse), kuriuos patiria vaikai mokydamiesi vieno ar 

kito mokomojo dalyko, atsiţvelgdamos į tai planavo ugdymo turinį. Metodiniame pasitarime aptartas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paţangos ir pasiekimų vertinimas, ugdymo turinio detalizavimas.  Suteikta silpnai besimokantiems, nemotyvuotiems mokiniams, nuotolinio mokymo 

praradimams kompensuoti pagalba – vedamos konsultacijos. 

              Siekiant uţtikrinti individualios pagalbos teikimą VGK posėdţiavo 14 kartų, vykdė individualius pokalbius su mokiniais, jų tėvais, aptarė 

mokinių mokymosi pusmečių signalinius vertinimus, lankomumą, pasiekimus ir paţangą, mokinių ūgtį, nagrinėjo mokinių elgesio problemas 

individualiai su vaiku ir kartu su jo tėvais. 

               1.3. Plėtoti skaitmeninio ugdymo turinio diegimą. 

                Siekiant plėtoti IKT kompetencijas mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kuriuose analizavo ugdymo metodus taikant 

IKT įrankius: ,,Naujos kartos skaitmeninė mokymosi priemonė „EDUKA“ klasėje“, „Nuotolinio ugdymo galimybės pradiniame ugdyme“, „STEAM 

pritaikomumas ikimokyklinio ugdymo įstaigose stiprinant vaikų fizinę ir emocinę sveikatą“, „Nuotolinis ugdymas – taikant virtualius įrankius“. Skaitė 

pranešimus konferencijose, pasitarimuose:  „STEAM veiklose“, „Savo kūrybos ketureilių panaudojimas, mokant taisyklingos kalbos“, dalinosi patirtimi 

metodinėse grupėse mokykloje-darţelyje, rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų virtualiame susirinkime „STEAM veiklų kaleidoskopas 

ikimokyklinėse įstaigose“. Neformaliojo švietimo mokytojos dalijosi patirtimi apie metodų taikymo įvairovę ugdymo(si) procese, apie veiklą nuotoliniu 

būdu „Vaidinkime nuotoliniu būdu“ ir dainavimo mokymo(si) metodų taikymą. 

               Visi mokyklos-darţelio mokytojai, siekdami ugdyti mokinių kompiuterinį raštingumą, gebėjimą kritiškai vertinti virtualiose aplinkose 

pateikiamą informaciją, naudojo IKT pamokose, veiklose.  Mokytojai organizavo integruotas pamokas, kurių metu buvo naudojamos virtualios 

mokymosi aplinkos.  

                Ieškant naujų galimybių plėtoti skaitmeninį ugdymą, pradinių klasių mokytojos naudojosi EDUKA skaitmenine mokymosi aplinka. Ši virtuali 

mokymosi aplinka sudarė galimybes mokytojams praturtinti ugdymo procesą naujomis elektroninėmis uţduotimis, kurių vertinimą ir įsivertinimą 

pagreitino EDUKA įrankiai. Ugdymo turinys laisvai prieinamas pamokas organizuojant kitose erdvėse. 

               2. Įtraukti bendruomenę veiklai, siekiant ugdymosi sėkmės. 

               2.1. Vystyti pozityvią komunikaciją su bendruomene ugdymo(si) sėkmei uţtikrinti. 

               Savivaldos institucijos dalyvauja kokybės valdymo procese: organizuoti 4 mokyklos-darţelio tarybos, 2 darbo tarybos, 4 mokytojų tarybos, 2 

bendruomenės susirinkimai. Nuolat vyksta mokytojų profesinis dialogas. Visi pedagogai naudojasi platforma www.pedagogas.lt 

               IT sistema „Mano dienynas“ naudojasi visos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir 85 proc. ugdytinių tėvų, „TAMO“ sistema 

naudojasi 95 proc. ugdytinių tėvų. Vadovaujamasi  tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo tvarkos aprašu. Ne maţiau kaip 80 proc. tėvų apklausos metu 

teigia, kad yra patenkinti mokyklos-darţelio ir tėvų bendradarbiavimu. 60 proc. tėvų dalyvauja ugdytinių karjeros ugdyme. Vyksta individualūs 

susitikimai ,,Mokinys-tėvai- mokytojas“, kuriuose dalyvauja 80 proc. tėvų ir vaikų. 



              Mokytojų tarybos posėdyje aptarta praktinių studijų dienų mokymosi organizavimo tvarka.  Parengtos 5 praktinių studijų mokymo programos 

„Paţink savo aplinkos medţius“, „Augalai“, „Knygos atsiradimo kelias“, „Laikas“, „Lankytinos vietos Šilutės rajone“, organizuotos penkios praktinių 

studijų dienos. Praktinių studijų dienos pristatytos pradinio ugdymo metodinės grupės pasitarimuose, mokytojų tarybos posėdţiuose. Suorganizuota 

mokinių nuotolinė konferencija „Praktinių studijų dienos“ - mokiniai pristatė patyriminio mokymosi veiklas. Buvo atlikta mokinių apklausa apie 

praktinių studijų dienų naudą. Apklausos rezultatai parodė, kad mokiniams patiko tokios veiklos, nes tai buvo įdomesnis būdas ko nors išmokti, suteikta 

galimybė dirbti komandoje, įgyti daugiau patirties. Mokytojų tarybos posėdyje „Ugdymo turinio įgyvendinimas 2020-2021 m. m.“ pasidalinta gerosios 

patirties pavyzdţiais pradiniame ir ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme. 

               Siekiant didinti ugdytinių, padariusių paţangą lyginant su ankstesniais metais, skaičių, pasitarimų, posėdţių metu buvo analizuojami ir 

priimami sprendimai paţangos gerinimui. Vyko posėdţiai ir pasitarimai temomis: „Pasiekimų ir individualios ugdytinio paţangos gerinimas taikant  IT 

ugdymo priemones, praktinę tiriamąją veiklą, projektines veiklas“; ,,Paskirtų uţduočių neatlikimas ir  maţėjantys ugdymo(si) rezultatai“; „Tinkamas 

planavimas – pamokos sėkmę sąlygojantis veiksnys“; ,,Šeimos vaidmuo ugdant atsakingą vaiko poţiūrį į mokymąsi“; ,,Neformaliojo ugdymo (teatro) 

taikomi metodai, skatinantys vaiko visuminį ugdymą“; „Įsivertinimo svarba ugdymosi procese“; „Inovatyvių mokymo(si) priemonių ir IKT taikymas 

pirmoje klasėje“; „Mokinių savivaldos pradţiamokslis“; „Dainavimo mokymo(si) metodai“; „Facebook grupės ,,Vaidinkime nuotoliniu būdu“ veiklų 

apţvalga; „Savo kūrybos ketureilių panaudojimas, mokant taisyklingos kalbos“.  

               2021 metais mokykloje-darţelyje buvo siekiama stiprinti STEAM ugdymą, šiam tikslui buvo suburta STEAM veiklos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų grupė, kurios tikslas – stiprinti STEAM ugdymą. Mokykloje-darţelyje pradėtos kurti STEAM erdvės, 

kurios būtų pritaikytos ugdytinių tiriamajai veiklai. STEAM ugdymas integruojamas ir į formalųjį, ir į neformalųjį ugdymą. STEAM mokytojos skyrė 

ugdytiniams uţduotis, kurias vertino pagal iš anksto patvirtintą vertinimo sistemą, ugdytinių vertinimą aptarė metodinėse grupėse, vedė atviras veiklas. 

Veikia neformaliojo švietimo būrelis „STEAM laboratorija“. Ugdytiniai susipaţino su STEAMuko eksperimentais: „Moneta ant vandens“, „Kiaušinis 

ant vandens“, „Apversta stiklinė“, „Kūno savybės nardyti po vandeniu“, „Spalvų vilkelis“, „Baliono raketa“ ir kt.. Panaudodami įvairias namuose 

turimas priemones, ugdytiniai kūrė išmanius labirintus. 

                Vykdomos socialinio emocinio ugdymo programos ,,Zipio draugai“, ,,Antras ţingsnis“. 

                Siekiant ugdyti bendrąsias ugdytinių kompetencijas dalyvauta projektuose, konkursuose, parodose: tarptautiniame projekte „Viliojanti sniego 

paslaptis“, respublikiniame konkurse „Sveikatiada“, respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų 

parodoje „Tu pati graţiausia, mano Lietuva“, „Mano Lietuva“, pradinių klasių mokiniams skirtame aplinkosauginiame konkurse „Aš noriu išlikti“, 

socialinėje gerumo akcijoje „Sveika, Saulyte!“, respublikiniame pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Ţydintis medis“, respublikinėje 

bendrojo lavinimo mokyklų 3-4 klasių mokinių praktinėje-paţintinėje anglų kalbos konferencijoje „Mind Map about Me“, respublikiniame mokinių 

gamtos mokslų konkurse „Mozaika“, respublikiniame eilėraščio skaitymo konkurse, skirto Motinos dienai paminėti, „Dėkoju, Mama, uţ viską, ką su 

tavim patyriau“, respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų  virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Graţiausia gėlė mamai“, nacionaliniame mokinių 

kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse informacinių technologijų paţinimo skatinimui „Ţiemos fantazija 2021“, tarptautinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų uţaugintų augaliukų nuotraukų virtualioje parodoje „Auginu mamytei“, respublikinėje virtualioje vaikų 

konferencijoje Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti „Lietuvos vaikų balsas“, tarptautiniame 8-ajame Solidarumo bėgime, respublikiniame 

nuotoliniame 1-4 klasių mokinių darbelių iš antrinių ţaliavų konkurse „Sportuojanti Kalėdų eglutė“. 

 



 

               Svariausi laimėjimai: respublikiniame pranešimų konkurse „Lietuvos vaikų balsas“ (1 vieta), tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 

2021“ (rajono geriausiųjų dešimtuke 6 mokiniai), tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2021 - Pavasario sesija“ (4 medaliai), 

respublikiniame anglų kalbos konkurse ,,Kalbų Kengūra 2021“ (6 nugalėtojai), respublikiniame virtualiame nuotraukų konkurse-parodoje „Gaudau 

vasarą laukuose“ (1 nugalėtojas), Tarptautiniame KINGS matematikos konkurse (laimėtas sidabro medalis), respublikiniame priešmokyklinių ir 1-4 

klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurse „Kuo aš galiu padėti Ţemei“ (3 vieta), respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Gamtos 

įkvėpti“ (3 vieta).  

                Įvykdyta  vaikų vasaros ir poilsio programa „Pelėdţiukai stovyklauja“ (gauta 380 eurų), dalyvauta respublikiniame projekte „Olimpinis 

mėnuo“ (prizai uţ 467 eurus). 

                Pedagogų tobulėjimas, dalijimasis patirtimi. Mokytojos kvalifikaciją tobulino metodinėse dienose, įstaigų projektuose, kursuose, 

seminaruose, paskaitose, mokymuose, edukacinėse programose, apskrito stalo diskusijose, konferencijose: „Praktinė nuotolinė konferencija „Laimingas 

mokytojas“, „Ugdymas ir psichologija 2021“, „Nuotolinio ugdymo galimybės pradiniame ugdyme“, „Kaip padėti pradinukams sėkmingai grįţti į 

klases“, „Saugios elektroninės erdvės kūrimas“, „Mokinių individualios paţangos matavimas ir pasiekimų gerinimas, praktinės rekomendacijos“, „Kodėl 

vaikui reikia teatro“, „Sveika gyvensena ir ligų profilaktika“, „Įgalinti vaikai ir šeimos: kaip apsaugoti vaikus nuo smurto“, Priemonės darbui su 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais“, „Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje“, „Kūrybinės dirbtuvės: kaip sukurti vaikų kūrybiškumą 

skatinančią aplinką?“, „Naujos kartos skaitmeninė mokymosi priemonė „EDUKA“ klasėje“, „Vertinimo sunkumai: ką daryti, kad padėtume vaikui?“, 

„Pradinių klasių moduliai didelį potencialą turintiems mokiniams“, „Šokam šokam rateliu“, „Elgesio-emocijų sutrikimai darţelyje. Pozityvaus elgesio 

pritaikymo galimybės“, „Interaktyvūs įrankiai kokybiškam darbui su pradinių klasių mokiniais“, „Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės“, „Ypatingų 

vaikų ugdymas: kaip įgyti drąsos“.                   

                  Mokyklos-darželio veiklos kokybės įsivertinimo išvados panaudotos rengiant mokyklos-darţelio strateginį planą, metinį veiklos planą, 

planuojant kitas mokyklos-darţelio veiklas. 2021 m. atliktas giluminis įsivertinimas temos 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.2. temos. 

„Vadovavimas mokymuisi“ 2.2.1. rodiklio „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“, 2.2.2. rodiklio  „Ugdymo(si) organizavimas“, kurio pagrindinis 

tikslas – nuolat įsivertinant veiklos kokybę, gerinti mokinių paţangą ir pasiekimus. 

Stiprieji veiklos aspektai: 

Teiginiai 

Asmeninių pokalbių metu, pamokose, neformaliojo švietimo uţsiėmimuose beveik visi 

mokytojai tiki ir pasitiki mokinio galiomis bei skatina mokinius siekti daugiau.  

Mokytojos parenka uţduotis pagal vaiko gebėjimą skatina dalyvavimą konkursuose, 

olimpiadose, skiria papildomai laiko konsultacijoms, ţinių pagerinimui 

Su ugdytiniais dalyvauja rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, darbų 

parodose, akcijose  projektuose 

Mokytojos sudarydamos ugdymo planus, veiklos programas skatina mokinius siekti 

asmeninės paţangos, įveikti iššūkius 

Mokytojai organizuoja ugdymo procesą atsiţvelgdami į mokinių amţiaus tarpsnius, 



asmeninius, ugdymosi poreikius, interesus, mokinių gebėjimus, 

uţduotys mokytojai diferencijuoja pagal mokinių gebėjimus. 

Specialiųjų ugdymo poreikių mokiniai dirba pagal atskirą ugdymo planą su specialiai jiems 

skirtais mokymosi tikslais 

Mokiniams sudaromos galimybės patirti įvairius mokymosi būdus ir formas. 

Derinama individualus, grupinis, visos klasės darbas. Į ugdymo procesą įtraukiami 

bendruomenės nariai. 

Tobulintini veiklos aspektai: 

Teiginiai 

Mokinių įtraukimas į pamokos uţdavinio formulavimą (sėkmės ir nesėkmės įgyvendinant 

uţdavinį pamokoje).  

Pamokos netradicinėje aplinkoje. 

               Įsivertinimo rekomendacijos ir įsipareigojimai mokyklos-darželio veiklos tobulinimui: 

1. Parinkti tinkamas priemones, metodus, būdus, skatinančius dalyvauti mokinius formuluojant pamokos uţdavinius. 

2. Vaikų praktinių studijų dienų  veiklai, fiziniam aktyvumui lauke plėtoti įrengti „Pojūčių“ takelį, šiltnamį.  

3. Įsigyti sportinio inventoriaus veiklai lauke: vaikų amţių atitinkančių lankų, šokdynių, priemonių kliūčių ruoţui įrengti.  

4. Racionaliau išnaudoti kiemo teritoriją, trūksta erdvės vaikų judėjimui, fizinio aktyvumo skatinimui. 

5. Vesti pamokos netradicinėse aplinkose (muziejus, biblioteka, Ţaliakalnis, mokyklos – darţelio kiemas). 

              Įstaigos modernizavimas. Mokykla-darţelis turi 72 kompiuterius prijungtus prie šviesolaidinio interneto.  Informacija veiklos klausimais 

skelbiama mokyklos-darţelio svetainėje, rajoninėje spaudoje. Mokytojai ir tėvai naudojasi TAMO dienynu, MANO DIENYNAS ir elektroniniu paštu. 

Darbuotojų ir mokinių duomenys laikomi kompiuterinėse duomenų bazėse. Interneto ir elektroninio pašto pagalba įstaiga bendrauja su steigėju, projektų 

iniciatoriais, kitomis įstaigomis, mokyklomis, darţeliais. Mokykla-darţelis naudojasi: mokinių registru, pedagogų registru, mokyklos tinklapiu, 

buhalterinėmis programomis, elektroniniu dienynu, IQES online, CVP IS, ŠVIS. Visos mokytojų darbo vietos aprūpintos kompiuteriais, multimedijomis. 

Įstaiga yra pasirinkusi vieną bendrą platformą nuotoliniam mokymui - ZOOM. Veikia  2 telefonai ir faksas. Biblioteka teikia paslaugą darbuotojams ir 

mokiniams  pasiūlydama mokymui ir ugdymui  naujausią  literatūrą ir spaudą.        

 

                          SSGG analizė 
Stiprybės: 

1. Patogi mokyklos-darţelio geografinė padėtis. 

2. Mokykla turi mokyklinį autobusą. 

3. Aiškiai apibrėţti tvarkos ir drausmės reikalavimai. 

4. Palankus psichologinis ir emocinis mikroklimatas. 

5. Kvalifikuoti, ilgametę darbo patirtį turintys pedagogai. 

6. Geri mokinių ugdymo ir mokymo rezultatai. 



7. Pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose. 

8. Rūpinamasi asmenybės tobulėjimu. Mokiniai ir mokytojai skatinami ir gerbiami uţ akademinius pasiekimus. 

9. Jaukios, grupės, klasės, išpuoselėta aplinka. 

10. Mokykloje-darţelyje yra daug tradicinių renginių. 

11. Įstaiga turi higienos pasą, maisto gaminimo leidimą. 

12. Mokykla atvira vietos bendruomenei. 

13. Ugdymo tęstinumas: šeima-darţelis-mokykla. 

14. Mokykla gauna papildomų lėšų dalyvaudama ESF projektuose. 

Silpnybės:           

1. Pavieniai patyčių atvejai. 

2. Trūksta kvalifikuotų ikimokyklinio ugdymo pedagogų. 

3. Trūksta patalpų: valgyklos, sporto salės. 

4. Nepakanka lėšų įsigyti lauko  įrenginiams darţelio auklėtiniams. 

5. Neapšiltintas pastatas. Ţiemą klasėse mokiniams būna šalta. 

Galimybės: 

1. Kvalifikuota ir savalaikė pagalba mokiniui sprendţiant mokymosi motyvacijos stokos bei elgesio problemas. 

2. Individualios mokinių paţangos stebėjimo sistemos tobulinimas. 

3. Inovatyvių metodų plėtojimas mokinių gebėjimams ir asmeninei paţangai gerinti. 

      4.   Partnerystės ryšių su kitomis ugdymo įstaigomis aktyvinimas. 

Grėsmės: 

1. Dėl ţiemos metu ţemos temperatūros  klasėse didės mokinių sergamumas. 

2. Nesaugi  asfalto danga kieme. 

3. Intensyvus šiuolaikinių technologijų naudojimas kelia grėsmę mokinių raštingumui ir skatina priklausomybę. 

 

IV SKYRIUS 

2022  METŲ  TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ  ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1  tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

Uţdaviniai 

Priemonės 

Įgyvendini

mo laikas 

(mėn.)   

Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1.1. Teikti mokinių poreikius 

atitinkančią švietimo pagalbą 

remiantis mokyklos-darţelio 

1.1.1. Mokinių individualios 

paţangos aptarimai metodinėse 

grupėse ir tėvų informavimas.  

Mokinių 

pavasario ir 

rudens 
R. Judţentienė 

Metodinėse  grupėse aptarus ugdymosi situaciją 

kiekvieno vaiko tėvai informuojami apie individualią 

paţangą.  



vaiko asmeninės paţangos 

stebėsenos duomenimis.  

 

 

 

atostogų 

metu  

1.1.2. Mokinių individualios 

paţangos aptarimai VGK 

posėdţiuose.  

Ne rečiau 

kaip kartą 

per du 

mėnesius 

L. Vilčausienė 

VGK pasitarimų metu aptarus mokinių pasiekimus, 

emocinę savijautą teikiama individuali pagalba 

kiekvienam vaikui.  

1.1.3. Sisteminga mokymosi 

pasiekimų ir paţangos 

stebėsena ir individualios 

pagalbos teikimas.  

Kiekvieną 

penktadienį  
Mokytojos  

Suteikta konsultacijų pagalbos mokiniui 

specialistams, siekiant įveikti mokymosi iššūkius.  

1.1.4. Mokinių individualių 

planų rengimas, reflektavimas.  
Pagal 

poreikį 
G. Mockienė 

Parengti ir įgyvendinti individualūs planai.  

1.2. Plėtoti integruoto ugdymo 

patirtis siekiant aktyvaus 

ugdytinių mokymosi.  

 

 

 

 

1.2.1. Integruoto ugdymo 

planavimas. 

Sausio, 

rugpjūčio 

mėn.   

Metodinės grupės 
90 proc. mokytojų organizuos po 2 temine integracija 

paremtas veiklas.  

1.2.2. Dalijimasis integruoto 

ugdymo patirtimi metodinėse 

grupėse.  

Geguţės, 

gruodţio 

mėn.  
Metodinės grupės 

Ne maţiau kaip 80 proc. mokytojų pristatys savo 

idėjas metodinėse grupėse, svetainėje, FB paskyroje.  

1.3. Stiprinti STEAM ugdymą 

mokykloje-darţelyje 

 

1.3.1. Tiriamosios veiklos 

organizavimas panaudojant 

projekto ,,Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis” priemones ir kt.  

Visus metus L. Vilčauskienė 

Kiekvienas mokytojas organizuos ne maţiau kaip dvi 

tiriamąsias veiklas kiekvieną pusmetį.  

1.3.2. STEAM dienų 

organizavimas.  
Du kartus 

per metus Mokytojos 
Bus suorganizuotos dvi STEAM dienos mokykloje-

darţelyje, įsitrauks ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo vaikai, visi 1-4 kl. mokiniai.  

 

2  tikslas: Telkti bendruomenę sveikos gyvensenos ir saugios aplinkos puoselėjimui. 

Uţdaviniai 

Priemonės 

Įgyvendini

mo laikas 

(mėn.)   

Vykdytojai Laukiami rezultatai 

2.1. Organizuoti mokyklos-

darţelio bendruomenę 

2.1.1. Pilietiškumo 

puoselėjimo renginiai.  
Sausio, 

vasario, 
S. Vilčiauskienė 

Per metus įvyks ne maţiau kaip trys pilietiškumo 

puoselėjimo renginiai  



telkiančias veiklas kovo mėn. 

2.1.2. Menas ir sportas 

mokykloje –darţelyje. 
Birţelio 

mėn. 
S. Vilčiauskienė 

Visų grupių, klasių bendruomenės organizuos veiklas.  

2.1.3. Visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistės veiklos. 
Visus metus S. Lešinskienė 

Bus įgyvendinta ne maţiau kaip 80 proc. plano veiklų.  

2.1.4. Dalyvavimas fizinio 

aktyvumo uţsiėmimuose 

mokykloje-darţelyje, 

gimnazijoje  

Visus metus Mokytojos 

Mokykloje-darţelyje ir gimnazijoje vyks fizinio 

aktyvumo uţsiėmimai. 

2.2. Plėtoti vaikų emocinės 

gerovės kultūrą mokykloje-

darţelyje 
 

2.2.1. Mokytojų socialinio 

emocinio ugdymo mokymai.  

 

Lapkričio-

gruodţio 

mėn.  

Z. Lydekienė 

100 proc. mokytojų, dalyvausiančių mokymuose,  

patobulins SEU kompetencijas.  

 

 

 

2.2.2. Mokytojų ir mokinių 

diskusija emocinės gerovės 

tema.  

 

Balandţio 

mėn. 
S. Vilčiauskienė 

Bus atliktas tyrimas, įgyvendintos bent 2 diskusijoje 

išsakytos idėjos.  

 

 

2.2.3. Naujai atėjusių mokinių 

socialinės padėties 

įvertinimas 

Rugsėjo-

spalio mėn. 
S. Vilčiauskienė 

Tyrimo metu bus nustatyti švietimo pagalbos 

poreikiai - įvairaus pobūdţio sunkumų, problemų 

paplitimą įvairiose ugdytinių grupėse,  teikiama 

reikiama pagalba. 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

Įgyvendinus uţdavinius, bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai: inovatyvių mokymo metodų naudojimas įgalins didinti ugdytinių mokymosi 

motyvaciją, tobulinti mokymosi mokytis ir mokymosi bendradarbiaujant kompetencijas bei sudarys sąlygas kiekvienam ugdytiniui siekti individualios 

paţangos; gerės individualūs mokinių mokymosi pasiekimai; dėka tikslingai organizuotos mokytojų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose įgytų ţinių gerės pamokų kokybė; plėtojant nepamokinę veiklą, bus sudarytos sąlygos bendrųjų kompetencijų ugdymui, uţtikrins mokinių 

saviraiškos ir uţimtumo įvairovę; modernės ugdymo(si) aplinka. 

 


