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     Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis “ (toliau – mokykla- darželis), įstaigos adresas: Lazdijai, 

Senamiesčio  g. 8, LT -67105, Lazdijai tel:(8-318) 5 14 92, el.p : info@lazdijuvyturelis.lt , svetainės 

adresas  www.mokykladarzelisvyturelis.lt/ 

 

2020 m. sausio 1 d. mokykloje-darželyje pagal pradinio ugdymo programą mokėsi 125 

mokiniai, pagal priešmokyklinio – 28 , pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 97 vaikai. 2020 m. 

rugsėjo 1 d. mokėsi 130 pradinių klasių mokiniai, 23 priešmokyklinio ir 101 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų. 

41 mokinys (33 %) gyveno toliau negu 3 km nuo mokyklos. Mokykliniais autobusais buvo 

pavežami 25 mokiniai (20 %), maršrutiniu autobusu – 1 mokinys (1%).2020 m. nemokamas 

maitinimas buvo skirtas 78  mokiniams (23 %). 

Vykdytos prevencinės programos „Obuolio draugai“, „Zipio draugai“, „Įveikime kartu“, jos 

buvo integruotos į klasės valandėles (priešmokyklinėje grupėje – į veiklas). 

Pareigybių skaičius neviršija Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatyto pareigybių 

maksimalaus skaičiaus. 2020 m. sausio 1 d. bendras pareigybių skaičius 55, 18 iš jų bendrojo ugdymo 

mokytojų – 8,3  pareigybės. Užtikrinant pradinio ugdymo plano vykdymą, mokykloje-darželyje buvo 

naudota valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (mokymo lėšos), planas įvykdytas 100%. 

Įstaigai skirti 2020 m. biudžeto asignavimai panaudoti pagal nustatytą paskirtį įstaigos programoms 

vykdyti, neviršijant asignavimų sumų ir pirmiausia apmokant kreditinius įsiskolinimus. Lėšos 

panaudotos racionaliai, taupiai ir efektyviai. 

Lazdijų mokyklos-darželio veikla įgyvendinant tikslą ir uždavinius. 2020 m. sausio 1 d. 

mokykloje-darželyje dirbo 6 pradinių klasių mokytojai, 1 užsienio (anglų) kalbos mokytojas, 1 

tikybos mokytojas, 1 meninio ugdymo mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas, 4 meninio ugdymo mokytojai, 4 pailgintos dienos grupės 
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mokytojai (2,25 pareigybės), 3 mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą (2,21 

pareigybės) ir 9 mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 pareigybės) ir 1 

mokytojas anglų kalbos mokymui ikimokyklinio ugdymo grupėje (0,56 pareigybės). Iš viso 30 

mokytojų. 6 mokytojai turėjo mokytojo metodininko, 11 – vyresniojo mokytojo, 9 – mokytojo 

kvalifikacines kategorijas. 

2020 m. rugsėjo 1 d. buvo sukomplektuotos 7 klasės, 7 ikimokyklinio ugdymo ir 1 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Dirbo 7 pradinių klasių mokytojai, 2 užsienio (anglų) kalbos 

mokytojai, 1 tikybos mokytojas, 1 meninio ugdymo mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas, 3 užimtumo specialistai , 3 pailgintos dienos grupės mokytojai 

(2,5pareigybės), 2 mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą (1,6 pareigybės) ir 

12 mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą (9,6 pareigybės), 1 mokytojas anglų 

kalbos mokymui ikimokyklinio ugdymo grupėje (0,3 pareigybės). Iš viso 33 mokytojas. 4 mokytojai 

turėjo mokytojo metodininko, 9 – vyresniojo mokytojo, 11 – mokytojo kvalifikacines kategorijas. 

2020 m. pagalbą mokyklos-darželio ugdytiniams teikė šie švietimo pagalbos specialistai: 

logopedas (1 pareigybė), socialinis pedagogas (1 pareigybė), psichologas (0,125 pareigybės), 

specialusis pedagogas (0,25 pareigybės). Su didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais 

dirbo 6 mokytojo padėjėjai (4,25 pareigybės). 

2020 m. sausio 1 d. mokykloje-darželyje buvo 56 vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų: iš jų 29 ikimokyklinio amžiaus, 7 priešmokyklinio amžiaus ir 20 mokinių. Logopedo 

pagalba teikta 70 proc. ugdytinių. 

Įstaigoje buvo 17 vaikų, kuriems nustatyti dideli arba vidutiniai spec. ugdymosi poreikiai, iš 

jų 6 su vidutiniais spec. ugdymosi poreikiais ir 10 su dideliais (4 ikimokyklinio amžiaus vaikai , 2 

priešmokyklinio ir 1 mokinių). 

2020 m. rugsėjo 1 d. buvo 54 vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: iš jų – 11 

ikimokyklinio amžiaus, 8 – priešmokyklinio amžiaus ir 25 – mokiniai. Logopedo pagalba teikta 76 

proc. ugdytinių. 

Įstaigoje buvo 17 vaikų, kuriems nustatyti labai dideli, dideli arba vidutiniai spec. ugdymosi 

poreikiai, iš jų 1 – su labai dideliais ugdymosi poreikiais, 10 – su dideliais ir 6 – su vidutiniais spec. 

ugdymosi poreikiais (2 ikimokyklinio amžiaus vaikai, 2 priešmokyklinio  ir 13 mokinių). 

2020 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 130 pradinių klasių mokiniai. 5 mokiniai iš mokyklos išvyko, 

1 mokinys į mokyklą atvyko. Pailgintos dienos grupes lankė 68,8 proc. mokinių. 

2020 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje dirbo šie nepedagoginiai darbuotojai: ūkvedys (1 pareigybė ), 

sekretorius (1 pareigybė ), bibliotekininkas (0,5 pareigybės), informacinių technologijų ir ryšių 

sistemų specialistas (0,50 pareigybės),  sandėlininkas (1 pareigybė), aštuoni  auklėtojo padėjėjai 

(8pareigybės), vyresnysis virėjas (1 pareigybė), trys virėjai (2,5 pareigybių), stalius-santechnikas (1 
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pareigybė), elektrikas (0,25 pareigybės), kiemsargis (1 pareigybė), penki valytojai (2,75 pareigybių), 

vairuotojas (1 pareigybė). 

Mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, įgytomis žiniomis ir 

gebėjimais dalijosi su kolegomis, taikė praktinėje veikloje, tobulino bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. Mokytojai pritaiko ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius 

ir išgales bręstų kaip asmenybė, siektų asmeninės ūgties. Daug dėmesio buvo skiriama 

individualizuotam mokymui, ugdymo diferencijavimui, stebėtos ir aptartos pamokos individualiai su 

mokytojais. Vyko ugdomasis konsultavimas. Mokytoja metodininkė Jūratė Cibulskienė kartu su 

mokytoja metodininke Gitana Kolkiene vykdė etno kultūrinį projektą „Senolių skrynią atvėrus“. 

Mokytoja Asta Slančiauskienė  vykdė vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą 

,,Linksmoji robotika“ Socialinė pedagogė Laima Kelmelienė , kartu su pailgintos grupės 

mokytojomis  Gintare Raškauskiene ir Jūrate Norkevičiene vykdė vaikų vasaros stovyklos tęstinę 

programą ,,Lietuvos takais 2‘‘  2020 metais toliau vykdomas tarptautinis projektas Erasmus + The 

Lego STEAM Laboratory, už kurį atsakinga mokytoja Asta Slančiauskienė. Siekiant geresnių 

ugdymosi rezultatų ir pažangos ugdymo turinys perteikimas taikant mokymo(si) metodus, ugdančius 

mokinių atsakomybę bei diegiant edukacines inovacijas. Buvo vykdomas mokinių individualios 

pažangos stebėjimas, įsivertinimas ir aptarimas. Vyko pokalbiai mokinys-tėvai-mokytojas, kurių 

metu buvo aptariami mokinių ugdymosi pasiekimai ir numatomos gairės mokymo(si) spragoms 

pašalinti.  Teiktos individualios ir grupinės konsultacijos gabiems mokiniams ir turintiems mokymosi 

sunkumų. 

Tikslas „Nuoseklus, efektyvus ugdymo proceso tobulinimas, atsižvelgiant į kiekvieno 

mokinio galimybes ir poreikius“, įgyvendintas. Mokytojai pamokose taikė patrauklaus mokymosi 

formas: mokymosi kitoje aplinkoje, projektinės veiklos, bendradarbiavimo mokinys – mokiniui, 

mokytojas – mokytojui. Siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos, sudarant ugdymo planą, 

buvo skirtos valandos mokinių individualioms ir grupinėms konsultacijoms. 

Neformaliojo ir meninio ugdymo veikloje dalyvavo 96 proc. (planuota 100 proc. mokinių).  

Matematikos Kengūra 2020 dalyvavo 26 mokiniai. Gabija Kolkaitė, 3b- 3 vieta savivaldybėje tarp 3 

klasių (mokyt. R. Gervelienė).Tomas Jarmala 2kl.- 4 vieta savivaldybėje tarp 2 klasių (mokyt. R. 

Kalėdienė). Aleksas Sukackas, 2kl- 6 vieta savivaldybėje tarp 2 klasių (mokyt. R. Kalėdienė).      

Anglų kalbos kengūra 2020  Dalyvavo 8 mokiniai. 6 mokiniai buvo apdovanoti diplomais, 2 

padėkos raštais. Joris Bedunkevičius, 3a - Auksinės Kengūros diplomas (mokyt. V. Krokininkaitė- 

Jarutienė).Paulius Jarmala, 3a-  Auksinės Kengūros diplomas (mokyt. V. Krokininkaitė- 

Jarutienė).Pijus Jančiukas, 3b - Auksinės Kengūros diplomas (mokyt. V. Krokininkaitė- Jarutienė) 

Kajus Kaškelis, 3b - Sidabrinės Kengūros diplomas (mokyt. V. Krokininkaitė- Jarutienė).Titas 

Butanavičius, 4- Sidabrinės Kengūros diplomas (mokyt. R. Kardokienė).Dovydas Černevičius, 4 - 
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Oranžinės Kengūros diplomas (mokyt. R. Kardokienė).Gustas Valentukonis, 1b- 9 vieta 

savivaldybėje tarp 1 klasių (mokyt. V.Čepanonienė  

Lietuvių kalbos kengūra  2020 Dalyvavo 13 mokinių. Diplomų nepelnė. Visi apdovanoti padėkos 

raštais. Gamtos kengūra   2020 Dalyvavo 9 mokiniai. 6 mokiniai buvo apdovanoti diplomais, 3- 

padėkos raštais.Tomas Jarmala 2kl.- Auksinės Kengūros diplomas (mokyt. R. Kalėdienė).Aleksas 

Sukackas, 2 kl.- Auksinės Kengūros diplomas (mokyt. R. Kalėdienė).Kamilė Nevulytė, 3a – 

Auksinės Kengūros diplomas (mokyt. J. Cibulskienė).Joris Strašinskas, 3a- Sidabrinės Kengūros 

diplomas (mokyt. J. Cibulskienė  )Nojus Rauluševičius 2kl. – Sidabrinės Kengūros diplomas 

(mokyt. R. Kalėdienė).Nojus Baliukonis, 3b – Oranžinės Kengūros diplomas (mokyt. R. 

Gervelienė).Istorijos kengūra 2020 Dalyvavo 4 mokiniai. 1 mokinys buvo apdovanotas diplomu, 3- 

padėkos raštais. Joris Strašinskas, 3a kl. - Oranžinės Kengūros diplomas (mokyt. J. 

Cibulskienė).Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea“ 2020 Mokiniai, patekę į II etapą. 

Aleksas Sukackas, 2 kl. (mokyt. R. Kalėdienė).Joris Strašinskas, 3a kl. (mokyt. J. 

Cibulskienė).Paulius Jarmala, 3a kl. (mokyt. J. Cibulskienė).Dovydas Černevičius, 4 kl. (mokyt. A. 

Tamkevičienė).Mileta Zubrickaitė, 4 kl. (mokyt. A. Tamkevičienė).Rajoninis diktantas 3-4 klasėse 

Dalyvavo 3 mokiniai iš  3-4 klasių. Užimta viena prizinė vieta. Rugilė Slivinskaitė, 3a kl.- III vieta 

rajone tarp trečiųjų klasių mokinių (mokyt. J. Cibulskienė). Tarptautinis pradinių klasių mokinių 

dailyraščio konkursas „Tau, Lietuva“ Dalyvavo 6 mokiniai iš  1-4 klasių. Užimta viena prizinė 

vieta. Kamilė Nevulytė, 3a kl. - II vieta tarp 3 klasių (mokyt. J. Cibulskienė). 

Edukaciniai konkursai „Olympis“ Daug mokinių dalyvavo edukaciniuose konkursuose „Olympis 

2020“ pavasario ir rudens sesija. Mokiniai pasiekė puikių rezultatų. Dalyvavimas tarptautiniame 3-4 

klasių mokinių anglų kalbos vaizdo klipų konkurse „ How to Live and Stay Healthy“ (mokyt. V. 

Krokininkaitė- Jarutienė) .Dalyvavimas rajoniniame piešinių konkurse „Spalvoti tautodailės raštai“ 

(mokyt. V. Krokininkaitė- Jarutienė) .  

Sveikatingumui skirti renginiai . 2020 vasario mėn. su 3-4 klasių komanda dalyvauta Lazdijų 

rajono pradinių klasių mokinių estafečių varžybose "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" . Užimta III vieta 

(mokytoja Ramunė Gervelienė).2020 m.  dalyvauta projekte „Pradinukų lyga“. Rengtos 1-4 klasių 

mokinių futbolo komandos (mokytoja Ramunė Gervelienė).2020 rugsėjo mėn. visa mokykla 

dalyvavo Europos judumo savaitei skirtuose renginiuose.2020 rugsėjo 28 d.- spalio 23 d. dalyvauta 

projekte pradinių klasių moksleiviams ir jų šeimoms „Olimpinis mėnuo“ (mokytojos Gitana 

Kolkienė, Ramunė Gervelienė, Aušra Tamkevičienė). 

 Dalijimasis patirtimi, bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis 
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Mokytojos dalijosi patirtimi su kolegėmis, lankėsi įvairiuose seminaruose, kėlė savo kompetenciją 

pasirinktose srityse.2020-02-27 mokytoja Jūratė Cibulskienė ruošė mokinius Jorį Bedunkevičių ir 

Jorį Strašinską, kurie skaitė pranešimą „Kaip suvokiame aplinką?“ respublikinėje pradinių klasių 

mokinių teorinėje-praktinėje konferencijoje „Įdomiosios pamokos“. Konferencija vyko 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinėje mokykloje. 

2020-10-21 mokytojų Ramunės Gervelienės ir Virginijos Kokininkaitės- Jarutienės vesta integruota 

dailės ir technologijų bei anglų kalbos pamoka tema: „Baliniai  vėžliai“.  

2020-11-27 mokytoja Jūratė Cibulskienė su 4a kl. mokiniais dalyvavo Valstybės pažinimo centro 

organizuotoje nuotolinėje edukacijoje „Jaunieji tyrinėtojai“. 

2020-12-04 anglų kalbos mokytoja Virginija Krokininkaitė- Jarutienė su muzikos mokytoja Asta 

Slančiauskiene organizavo respublikinį pradinio ugdymo įstaigų integruotą muzikos ir anglų kalbos 

konkursą „Piešiu muziką“. 

 
Bendradarbiavimas su kitais partneriais, dalyvavimas šventėse. 

 

2020-09-18 folkloro būrelis  „Dzūkuciai“ ir tautinių šokių kolektyvas „Sukucis“  dalyvavo Lietuvos 

liaudies kultūros centro iniciuotoje akcijoje „Visa Lietuva šoka“ Lazdijų miesto Nepriklausomybės 

aikštėje (mokytojos Gitana Kolkienė ir Jūratė Cibulskienė). 

2020-01-13 dalyvauta pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 1991 m. Sausio 13-osios 

įvykiams atminti. 

Tradiciniai renginiai mokykloje taip pat nėra pamiršti. Jiems mokytojos ir mokiniai ruošiasi labai 

atsakingai, nes taip puoselėjamos bendruomenės tradicijos. 

2020-02-14  mokytoja Aušra Tamkevičienė mokykloje organizavo šventinę popietę, skirtą Vasario 

16-ajai- Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

2020-02- 25 mokytoja Jūratė Cibulskienė organizavo Užgavėnių šventę mokykloje „Žiema, žiema, 

bėk iš kiemo“.2020-03-04 pailgintos grupės mokytoja Jūratė Norkevičienė organizavo Kaziuko 

mugę mokykloje.2020-03-10 mokytoja Jūratė Cibulskienė organizavo viktoriną 3-4 klasių 

mokiniams „Lietuva vaikų širdy“, skirta Kovo 11-ajai paminėti. 

2020-06-05 mokytoja Aušra Tamkevičienė mokykloje organizavo Paskutinio skambučio šventę. 

2020-09-01 pailgintos grupės mokytoja Gintarė Raškauskienė ir mokytoja Asta Slančiauskienė 

mokykloje organizavo Rugsėjo 1-osios šventę. 

2020-10-19 mokytoja Jūratė Cibulskienė organizavo mokyklai- darželiui skirtą renginį „Mandalos – 

rudens gėrybių išraiška“.2020-12-11 klasėse organizuoti Kalėdų šventei skirti renginiai „Šventų 

Kalėdų stebuklo belaukiant“. 

2020 m. mokytojos Jūratė Cibulskienė, Gitana Kolkienė, Diana Pupininkienė, Vilma Čepanonienė, 

Aušra Tamkevičienė buvo Valstybinių egzaminų vykdytojos.  
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      Mokyklos-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ieško naujų 

darbo formų bei metodų, įsijungia į vykdomų ir naujų projektų įgyvendinimą, įtraukdami mokyklos-

darželio bendruomenę, skiria dėmesį kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti. Jie keičiasi naujausia 

metodine bei dalykine informacija tarpusavyje, rajono, respublikos, tarptautiniu lygmeniu dalijasi 

gerąja darbo patirtimi. 

Šiais metais dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, Lazdijų rajono savivaldybės 

projektuose, konkursuose, parodose, akcijose. 

Tarptautiniai projektai, renginiai. 

Visos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalyvavo „Judumo savaitėje be 

jokios taršos“. Visą savaitę vesdamos veiklas, mokytojos siekė skatinti Europos šalių vietos valdžios 

institucijas diegti ir populiarinti tvarias transporto priemones bei paskatinti gyventojus išbandyti 

susisiekimo automobiliais alternatyvas. Šiais metais pedagogės kartu su vaikais prisijungė prie 

akcijos „Klimato savaitės“. Akcijos metu visą savaitę vyko įvairūs renginiai – pradedant mokomosios 

medžiagos žiūrėjimu, diskusijomis ir baigiant kūrybinėmis dirbtuvėmis, veiklomis, bei žygiais. 

Mokytojos Audronė Piličiauskienė ir Asta Azlauskienė buvo atsakingos už tarptautinį švietimo 

įstaigų bendruomenių ekologinio-socialinio švietimo projektą „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ 

kurio metu, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojos, vaikai, tėvai, tobulino įvairių veiklų 

metu Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir 

gamtamokslinę kompetencijas, įgyvendindamos ekologinio švietimo projekto uždavinius. Šiame 

projekte dalyvavo ir visos mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programą. Mokytojos Rasa Kardokienė, Gitana Marcinauskienė, Rasa Sukackienė, Jurgita Burbienė 

su grupės vaikais dalyvavo tarptautiniame meniniame projekte „Karūna mamai 2020“, už kurį mūsų 

įstaigoje atsakinga buvo mokytoja Audronė Piličiauskienė. Mokytojos Asta Azlauskienė, Jurgita 

Burbienė, Nijolė Margelytė su savo grupių vaikais dalyvavo tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į 

gražią kalbą. Laimingas vaikas“, organizuodamos įvairias veiklas, sudarydamos palankias sąlygas 

vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme, naudodamos inovatyvius, kūrybiškus 

metodus. 

Mokytoja Asta Azlauskienė, nuotolinio ugdymo metu ieškojo kitų prasmingų ir įdomių 

užsiėmimų namuose dalyvaudama tarptautiniame projekte „Ką matau pro langą“. Dalijosi 

kulinariniais sugebėjimais virtualioje erdvėje vykusiame tarptautiniame projekte „Mano gardžiausias 

pyragas“. Mokytoja Asta Azlauskienė kartu su Nijole Margelyte dalyvavo tarptautinėje socialinių 

įgūdžių programoje „Zipio draugai“, kurioje ugdė vaikų socialinių ir emocijų sunkumų įveikimo 

gebėjimus.  

Pedagogės Audronė Piličiauskienė, Rasa Sukackienė, Asta Azlauskienė aktyviai dalyvavo 

eTwenning paskelbtuose projektuose: „Nuotoliniai darbai, darbeliai“, „Mokausi gamtoje“, „Mano 
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draugas-vanduo“, „Verkia duonelė tinginio valgoma“, „Žiema žiema, balta žiema“, kuriuose ugdė 

menines, pažintines, kūrybines veiklas. „Žiemos pasaka“, „Žaliosios mokymosi aplinkos 

panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo. Opportunities for using a 

green learning environment for active, experience of nature knowledge“, "Aš - gamtos draugas" „I 

Am friend of nature”, „Skaičių miestas“, ,,Steam ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kasdieninėje veikloje“/,,Steam education and its application possibilities for preschool children 

in everyday activities", „Aš- virėjas“, „Miklūs piršteliai- žodelių skrynelė (Dumb fingers- word 

box)“, „Kelionė į pasakų šalį“, „Vabaliukų pasaulis (World of betlees“, „Mus saugo žaliasis rūbas 

(ekologija)“, „Mano Lietuva“, „I learn and play in nature“, „Matematika ir ruduo“,  

Mokytojos Asta Azlauskienė, Odeta Jaciunskienė, Astutė Stankevičienė su grupės vaikais 

dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo priemonių iš 

antrinių žaliavų projekte „Antrasis daiktų gyvenimas“. 

Mokytoja Jurgita Burbienė, dalyvavo tarptautiniame piešinių ir dailės darbų konkurse 

„Šiuolaikinė madona“, kuriame ugdė vaikų kūrybiškumą, meninę saviraišką. Mokytoja Nijolė 

Margelytė, su savo ugdytiniais dalyvavo parodoje, kuri skirta tarptautinei draugo dienai paminėti 

„Padovanok draugui šypseną“. Iš savarankiškai pasirenkamų priemonių gamino, dėliojo šypsenas, 

kurias fotografavo ir siuntė kitiems draugams.  

Mokytojos Rasa Sukackienė ir Nijolė Mrgelytė dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Atvirukas 

Lietuvai“. 

Mokytojos Rasa Sukackienė, Audronė Piličiauskienė, Jurgita Burbienė, Asta Azlauskienė, 

Odeta Jaciunskienė, Nijolė Margelytė kartu su grupių vaikais dalyvavo VI Nacionaliniame vaikų 

piešinių konkurse „Lietuvos paukščiai 2020“. 

Respublikiniai projektai, renginiai. 

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojos, vaikai, dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai, Sausio 13-ąjai paminėti. Uždegdami 

žvakutes languose, vesdami veiklą puoselėjo istoriją atmintį bei jaunimo patriotiškumą, prisimenat ir 

pagerbiant žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus. Visos pedagogės dalyvavo 

muzikiniame projekte „Muzikinė mandala“, kurio metu vaikai sužinojo, kad muzikos galima ne tik 

klausytis, groti, bet ir ją atvaizduoti. Audronė Piličiauskienė, Jurgita Burbienė, Asta Azlauskienė, 

Rasa Sukackienė, Ramunė Žukauskienė, Odeta Jaciunskienė dalyvavo respublikiniame 

ikimokyklinio amžiaus vaikų socialiniame-meniniame projekte „Skirtukas knygai“. Asta 

Azlauskienė ir Audronė Piličiauskienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių įstaigų meniniame 

projekte „Kai ateina sapnai 2020“, tobulino profesines kompetencijas, skatino dalyvauti ugdytinius 

projekte. Mokytojos Asta Azlauskienė, Gitana Marcinauskienė, Odeta Jaciunskienė, Audronė 

Piličiauskienė dalyvavo virtualioje nuotraukų parodoje „Gamtos dailininkas-ruduo“. Visos 
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ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai kartu su pedagogėmis dalyvavo respublikiniame 

plenere „Rudens mozaika 2020. Čia esu...“. Pleneras skirtas mokyklų bendruomenių metams ir vaiko 

emocinės gerovės metam paminėti. Visi ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai kartu su 

pedagogėmis dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių 

parodoje „Miško gyvūnai žiemą“.  

Mokytojos Audronė Piličiauskienė ir Rasa Sukackienė vykdė projektą „Sveikatiada“, kurio 

tikslas –ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą 

atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais. Į šį projektą buvo 

įtrauktos visos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos kartu su vaikais. 

Mokytoja Audronė Piličiauskienė su savo ugdytiniais dalyvavo kasmetiniame, tradiciniame 

„Futboliuko“ renginyje, kuris buvo skirtas vaikų gynimo dienai paminėti. Dalyvavo Kalvarijos vaikų 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ respublikinėje vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje parodoje 

„Pavasario spalvos“. 

Mokytojos Gitana Marcinauskienė, Irmina Giedraitytė, Rima Kunigiškienė, Ramunė 

Žukauskienė, Odeta Jaciunskienė, Asta Azlauskienė dalyvavo respublikiniame, kūrybinių darbų 

projekte „Kalėdų atvirukas-dovana vienišam“. Ramunė Žukauskienė, Odeta Jaciunskienė, Gitana 

Marcinauskienė,  tobulino meninę kompetenciją dalyvaudama kūrybinių-fotografijų parodoje „Mano 

baltosios Kalėdos“. Pedagogės Asta Azlauskienė, Nijolė Margelytė, Odeta Jaciunskienė dalyvavo 

ilgalaikiame projekte „Žaidimai moko“, kurio metu buvo organizuojamos veiklos, atsižvelgiant į 

organizatoriaus sudarytą programą, individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus ir galimybes.  

Mokytoja Asta Azlauskienė, kartu su ugdytiniais aktyviai dalyvavo šiuose projektuose ir 

parodose:  „Velykinis personažas“. „Advento kalendorius-stebuklo belaukiant“, „Mano stebuklingas 

skėtis“. Mokytojos Asta Azlauskienė ir Audronė Piličiauskienė dalyvavo specialiųjų ugdymo 

poreikių turinčių ugdymo per percepcinius pojūčius parodoje „Įtraukiojo ugdymo modelio taikymas 

ikimokyklinėse įstaigose“, kurio metu gamino metodines priemones. 

Pedagogė Nijolė Margelytė ir Ramunė Žukauskienė, su savo ugdytiniais dalyvavo virtualioje 

parodoje „Kalėdinis žaisliukas“, kurios metu skatino ugdytinių kūrybiškumą, draugiškumą, emocijų 

pažinimą. 

Nuotolinio ugdymo metu mokytojos kartu su ugdytiniais ir jų tėvais dalyvavo labdaros ir 

paramos fondo „Švieskime vaikus“ ir konkurse „Vaikų velykėlės 2020“. 

„Mokytojos Asta Azlauskienė, Jurgita Burbienė, Odeta Jaciunskienė, Nijolė Margelytė 

dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kūrybinės veiklos projekte „Metų 

laikai-mano draugai“. Pedagogės Asta Azlauskienė, Audronė Piličiauskienė, Nijolė Margelytė, 

Gitana Marcinauskienė, Odeta Jaciunskienė dalyvavo vaikų, tėvelių kūrybinių darbų parodoje „Su 

raide draugausi-pasaulį apkeliausi“. Mokytoja Loreta Keteriūtė, Audronė Piličiauskienė, Asta 
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Azlauskienė, Gitana Marcinauskienė, Odeta Jaciunskienė dalyvavo respublikiniame projekte 

„Papuošiu Kalėdas eglute“. 

Mokytoja Rasa Sukackienė, dalyvavo respublikiniame projekte „Olimpinė karta“. 

Mokytoja Astutė Stankevičienė ir Rasa Kardokienė dalyvavo projekte „Žaidimų paslaptys“, 

Audronė Piličiauskienė, Rasa Kardokienė ir Astutė Stankevičienė rengė ir puoselėjo etnokultūros 

tradicijas dalyvaudamos respublikiniame projekte „Velykų margutis“. Astutė Stankevičienė rengė 

pranešimą, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teorinei-praktinei konferencijai „Gamta-

grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“, kurį  pristatė konferencijoje. 

Mokytoja Jurgita Burbienė kartu su muzikos vadove organizavo respublikinę ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų muzikinę edukacinę veiklą „Labas man ir tau“, kurio metu muzikuojant ugdė 

sveikinimosi kultūrą, pagarbą kitam. Aktyviai dalyvavo šiuose projektuose ir parodose:, „Sveikas 

čiulbuonėli“, „Išskleisk sparnus, vaikystės paukšte“, „Pavasarinis linkėjimas jūsų namams II“, 

Puošia, šildo ir pasakoja“, „Pinu Vaivos juostą knygelės puslapiuose“, Mokytojos Jurgita Burbienė, 

Audronė Piličiauskienė, Asta Azlauskienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žaisk, juokauk, su raidėmis draugauk!”, 

kurio metu skatino vaikus pažinti ir įsiminti raides per žaidimą, kūrybinę veiklą. Nijolė Margelytė ir 

Jurgita Burbienė skatino vaikus domėtis augalais, jų galimybėmis kuriant sveiką edukacinę erdvių 

aplinką dalyvaudamos projekte „Mano žalioji palangė“. Jurgita Burbienė ir Audronė Piličiauskienė 

dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje 

„Mano megztinis  gražiausias, mano megztinis šilčiausias“ bei respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Paukščių knyga“. 

Mokytoja Odeta Jaciunskienė, Asta Azlauskienė dalyvavo respublikinėje nuotraukų parodoje 

„Pavasario paletė“. 

Mokytoja Rima Kunigiškienė, su savo grupės vaikais bei muzikos vadove dalyvavo 

muzikiniame projekte „Muzikinė gamtos gama 2020“, kurios metu vaikai įkūnijo gyvūnų personažus, 

susipažino su jų ypatumais. 

Mokytojos Rasa Kardokienė ir Jurgita Burbienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogų projektas  „Užburiantis origamio menas“, 

kurios metu lavino vaizduotę, puikiai praleido laisvalaikį atskleisdamos kūrybinį potencialą. 

Pedagogė Rasa Kardokienė su savo grupės vaikais taip pat dalyvavo respublikinėje virtualioje  

kūrybinių darbų paroda "Pavasario žiedų šokis" tobulino meninę kompetenciją. Mokytojos Rasa 

Kardokienė ir Audronė Piličiauskienė dalyvavo kūrybinių darbelių foto nuotraukų konkurse „Labas, 

Bite, tu darbštuole“, kurio metu ugdė ugdytinių pažinimo ir menines kompetencijas, pagarbą 

silpnesniam gamtos padarėliui, jo atliktam darbui. 

Rajoniniai projektai, renginiai. 
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Mokytojos Audronė Piličiauskienė, Ramunė Žukauskienė, Edita Karsokienė organizavo 

rajoninę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Šviečianti Kalėdų 

pasaka“. Joje dalyvavo mūsų mokyklos-darželio ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai ir 

mokytojos. Visos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojos dalyvavo rajoninėje parodoje 

„Žibintų šviesoje“, kurią organizavo Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyrius.  

Renginiai vykę mokykloje-darželyje. 

Pedagogės Asta Azlauskienė, Jurgita Burbienė, Nijolė Margelytė vykdė tarptautinio projekto 

„Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ ugdomąją veiklą mūsų įstaigoje „Spalvų karalystėje“. 

Mokytojos Jurgita Burbienė ir Nijolė Margelytė organizavo Joninių šventę mūsų įstaigoje. Pedagogės 

Astutė Stankevičienė, Rasa Kardokienė, Rima Kunigiškienė, Gitana Marcinauskienė vykdė projektą 

„Sveikuolio obuolio savaitė“, kurio metu visi ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai ir 

mokytojos dalyvavo „Sveikas obuolys“. Mokytojos Ramunė Žukauskienė, Odeta Jaciunskienė vedė 

Užgavėnių šventę „Žiema žiema bėk iš kiemo“, kurioje dalyvavo visa įstaigos bendruomenė. Jurgita 

Burbienė su savo grupės vaikais bei muzikos vadove dalyvavo akcijoje, skirtoje pasaulinei 

sveikinimosi dienai paminėti „Labas man ir tau“ Mokytoja Audronė Piličiauskienė su muzikos 

vadove mūsų įstaigoje organizavo „Pyragų dieną“, kurios tikslas dalintis ir padėti įgyvendinti vaikų 

svajones. Šioje išsipildymo akcijoje dalyvavo visa įstaigos bendruomenė. Mokytoja Asta Azlauskienė 

ir  Odeta Jaciunskienė mūsų įstaigoje organizavo festivalį  „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“, kuriame 

dalyvavo visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pedagogai. Mokytojos Rasa 

Sukackienė, Astutė Stankevičienė ir Rima Kunigiškienė organizavo bei vedė respublikinio projekto 

„Olimpinė karta“ sporto šventę „Olimpiniu takeliu-sporto žingsneliu“, kurioje dalyvavo visi 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei pedagogės. 

Pedagogės Rima Kunigiškienė ir Astutė Stankevičienė vedė nedradicinėje aplinkoje atvirą 

ugdomąją veiklą „Baltasis badas“, kurios metu skleidė gerąją darbo patirtį. 

Mokytojos Gitana Marcinauskienė ir Rima Kunigiškienė vykdė edukacinę veiklą „Paskaityk 

mamyte“. Audronė Piličiauskienė, Gitana Marcinauskienė, Rasa Kardokienė su savo grupių vaikais 

vykdė edukacinę veiklą „Trispalviai gardumynai“, kurios metu ugdėsi vaikų tautinis ir pilietinis 

sąmoningumas ir kulinariniai gebėjimai. Pedagogės, Audronė Piličiauskienė, Gitana Marcnauskienė, 

Rasa Kardokienė organizavo karpinių parodą, skirtą mokyklos-darželio bendruomenei „Velykos 

karpiniuose“, kurioje dalyvavo visos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių pedagogės, ugdytiniai 

ir jų tėveliai. Mokytojos, Asta Azlauskienė, Odeta Jaciunskienė, Ramunė Žukauskienė, muzikos 

vadovė organizavo paroda-rytmetį, skirtą Kovo-11-ąjai „Mano Lietuvėlėj sukas malūnėliai“ kurioje 

dalyvavo visa įstaigos bendruomenė.  
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Pedagogės Audronė Piličiauskienė ir Asta Azlauskienė vedė atvirą veiklą-pramogą lauke „Mes 

pasuksim galveles ir atspėsim mįsleles“. 

Pedagogės Asta Azlauskienė ir Odeta Jaciunskienė su savo grupės vaikais dalyvavo 

adventiniame rytmety „Uždekim Advento žvakelę“.  

Visos ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymų grupės dalyvavo popietėje „Skamba varpelis, 

atvažiuoja Kalėdų senelis“. 

Įgyvendinant šį tikslą didelis dėmesys skirtas mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisijos 

(toliau –VGK) darbo efektyvinimui. Visiems mokiniams, kuriems buvo reikalinga, suteikta švietimo 

pagalba. Išanalizuota kiekvienos klasės pagalbos mokiniui teikimo reikmė, pagal poreikį, aptarus su 

klasių auklėtojomis, buvo organizuoti susitikimai dėl individualios pagalbos teikimo bei papildomai 

organizuoti tėvų bei klasių susitikimai su psichologu. Mokinių, kurie nepatyrė mokymosi sėkmės, 

tėvams rekomenduota įvertinti mokinio ugdymosi poreikius VGK. 

Tikslas „Modernios ir saugios mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas“, įgyvendintas. 

Naujų informacinių ir komunikacinių technologijų, įrangos, mokymo priemonių bei vadovėlių 

įsigijimas leido efektyvinti ugdymo procesą, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagerino 

pamokų/veiklų kokybę. Visi mokytojai efektyviai naudojo IKT ugdymo procese. Naudojamos 

„EMA“ elektroninės pratybos keturiose klasėse (2a, 2b, 4a, 4b klasėje). Įsigyta interaktyvių 

priemonių ir įrangos: įsigyti 2 komplektai Lego WeDo, skirti neformaliojo švietimo užsiėmimams.  

Mokykloje-darželyje 2019-2022 metais pradėtas vykdyti trečias Erasmus+ programos 2 

pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės 

finansuojamas projektas ,,Lego STEM laboratorija“. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

skatina mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą tobulinti užsienio kalbų žinias bei susipažinti su 

Europos šalių kultūromis bei švietimo sistemomis. 2020-03-02 mokykla-darželis pradėjo vykdyti 

projektą ,,Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės 

priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą finansuojamą iš 

Europos kaimynystės priemonės (EKP). Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai įtraukti į mokymosi 

procesą socialiai pažeidžiamus mokinius, pasitelkiant užsienio kalbą ir informacines technologijas. 

Įgyvendinant projektą įkurtos užsienių kalbų laboratorijos, robotikos kabinetai. 

 

                                        II. ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJA  

 

Vizija: moderni, saugi, atvira, veržli, nuolat besimokanti ir tobulėjanti, pasirengusi ateities iššūkiams, 

puoselėjanti savo kryptingo meninio ugdymo tapatumą mokykla - darželis. 

Misija: teikianti kokybišką ugdymą, sudaranti sąlygas mokinių gabumams plėtoti, sveikatą 

stiprinanti, atvira inovacijoms mokykla- darželis. 
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Vertybės. Saugus ir sveikas vaikas. Susitelkusi, pilietiška, besimokanti bendruomenė. 

Prioritetas: Siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų ir kokybės, kuriant modernias, 

šiuolaikiškas edukacines erdves. 

 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Lazdijų rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plano tikslas – stiprinti švietimo, kultūros ir 

sporto sistemą. 

 1.Uždavinys: Užtikrinti kokybišką švietimo prieinamumą ir nuolatinį tobulinimą; 

1.1.  Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas . 

1.2.   Švietimo srities darbuotojų kompetencijų ugdymas. 

1.3. Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra ir prieinamumo užtikrinimas visiems 

moksleiviams.  

1.4. Mokymosi visą gyvenimą skatinimas. 

 

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 2021-2023 metų strateginiame plane numatyti tikslai ir 

uždaviniai: 

Tikslas Nr. 1: Teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si) 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą. 

2. Gerinti pamokos kokybę. 

Tikslas Nr. 2: Kurti sėkmingai mokytis skatinančią aplinką. 

 Uždaviniai:   

1.Plėtoti saugią ugdymosi aplinką. 

2.Tobulinti ir modernizuoti edukacines aplinkas. 

3.Plėtoti pozityvią komunikaciją bendruomenėje. 

 

                                                 III.PRIEMONĖS 

1. Užtikrinti Ikimokyklinio, Priešmokyklinio ir Pradinio ugdymo prieinamumą ir kokybę. 

2. Mažinti žemus mokymosi pasiekimus pasiekiančių mokinių skaičių ir didinti aukštesnius mokymosi 

pasiekimus pasiekiančių mokinių skaičių. 
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IV.PRIORITETAS 

 

 Siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų ir kokybės, kuriant modernias, šiuolaikiškas 

edukacines erdves. 

 

  



14 

 

IV. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

Eil. Nr. Tikslas Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, mato vienetas ir reikšmė 

1. Tikslas. Teikti šiuolaikišką, kokybišką 

ugdymą(si) 

 1-4 klasių mokinių, kurių ugdymo (si) gebėjimų analizė atlikta, dalis 100 %, 

 Pamokų, kurios stebėtos ir atlikta jų analizė bei aptarimas, akcentuojant pamokos 

uždavinio formulavimą, diferencijavimą, individualizavimą, vertinimą ir įsivertinimą 

pamokoje, dalis 30 proc.  

 95 % mokytojų, žinodami mokinių socialinį kontekstą, diferencijuos ir individualizuos 

pamokų, namų darbų užduotis ir ugdymo metodus pamokose. 

 75 % 3-4 klasių mokinių gebės objektyviai įsivertinti. 

Mokinių, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, nuo turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, 

100 proc. 

1.1. Uždavinys. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą 

 

 Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / 

ar indėlio 

vertinimo 

kriterijai, 

mato 

vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas Asignavimai (tūkst. 

Eur.)  

1.1.1. Parengta nauja ikimokyklinio ugdymo 

programa.  

 

1 

 

Direktorius , ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Iki 2021-08-31 
 

Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

1.1.2. Įvesta anglų kalba priešmokyklinėje 

grupėje. 

1 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2021-08-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

1.1.3. Parengtas 2021-2022 m. m. 

bendrasis ugdymo planas  
 

1 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, darbo grupė 

 

Iki 2021-08-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

1.1.4. Parengti 1-4 klasių dalykų ilgalaikiai  

planai. 

 

≥11 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

Iki 2021-08-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 
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1.1.5. Mokinių aprūpinimas informacinėmis 

technologinėmis priemonėmis nuotolinio 

mokymo metu (proc.)  

 

100 Direktorius 

 
Nuo 2021-01-04 iki 

2021-06-10 

 

Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

1.1.6. Mokytojų kompetencijų 

tobulinimas.(proc.) 

100 Mokytojai Iki 2021-12-31 MKl ėšos 1,4 

1.1.7. Naujų neformalaus švietimo programų 

įvedimas.(vnt) 

2 Direktorius Iki 2021-08-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

1.1.3. Naujos mokytojų metodinių grupių veiklos 

formos, bendravimas ir bendradarbiavimas 

su miesto, rajono, respublikos ugdymo 

mokytojais.  (vnt)  

≥3 Direktorius , 

mokytojai 

Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

1.4. Uždavinys Gerinti pamokos kokybę. 

 1.4.1. Projektinė veikla. Dalyvavusių mokinių 

dalis.( proc.) 

90 Direktorius, mokytojai Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

 

1.4.2. Įrengta lauko klasė (vnt) 1 Direktorius Iki 2021-12-31  

ML ir savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

1.4.3. Pravesta parodomosios pamokos 

lingvistikos ir robotikos laboratorijose. 

≥4 Robotikos ir lingvistikos 

mokytojai 

Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 

1.4.4 Grupinių konsultacijų  

mokiniams teikimas 

(konsultacijų skaičius klasėse, 

vnt.)  
 

≥2 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 

1.4.5. Papildomai įsteigta spec. pedagogo, 

psichologo , mokytojo padėjėjo pareigybės 

(proc) 

0,25 psich. 

0,25 spec. 

ped. 

0,25 

mokyt.padėj

. 

Direktorius Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 

1.4.6. Netradicinėse aplinkose 

vestų integruotų pamokų, 
≥2 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojos 

Iki 2021-2-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 
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veiklų skaičius( kartai  per 

mėn.) 
 

1.4.7. Dalyvavimas Nacionaliniame mokinių 

pasiekimų patikrinime (NMPP) ir 

mokinių pasiekimų patikrinimo tyrimų 

rezultatų analizė (pasitarimų skaičius,  

(vnt.) 

≥4 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

Iki 2021-06-20 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 

2. Tikslas.  Kurti sėkmingai mokytis 

skatinančią aplinką. 

 

 

100 proc. 2 ir 4 klasės mokinių atlikti NMPP turės galimybę IT priemonėmis. 

 100 proc. mokytojų naudosis OFFICE 365 paketu. 

100 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo edukacinių erdvių atnaujintų ir 

atitinkančių  šiuolaikinius reikalavimus. 50 proc. pedagogų naudosis DVS. 

2.1. Uždavinys: Plėtoti saugią ugdymosi aplinką 

 

2.1.1. Įrengta vaizdo stebėjimo kamerų mokyklos 

lauko prieigose, skaičius (vnt.) 

4 Direktorius Iki 2021-12-31      ML lėšos 

2.1.2. Įrengtas  automatinis–muzikinis skambutis 

skaičius, (vnt.) 

1 Direktorius Iki 2021-12-31 ML lėšos 

      

2.1.3. Lauko erdvės įrengimas (aikštyno, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams žaidimų zonos įrengimas) 

≥1 Direktorius, 

ūkvedys 

Iki 2021-12-31 Savivaldybės biudžeto 

lėšos. 

2.1.4. Mokytojų kambario vidaus remontas. 1 Direktorius, 

ūkvedys 

Iki 2021-09-01 ML lėšos, savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

2.1.5. 4 klasės kapitalinis remontas.  1 Direktorius, 

ūkvedys 

Iki 2021-09-01 ML lėšos, savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

2.1.6. Pritraukta daugiau 1,2% paramos lėšų, 

lyginant su praeitais metais,( proc.) 

20 Mokyklos-darželio taryba, 

administracija 

Iki 2021-12-31 GPM 

2.1.7. Suremontuota ikimokyklinio ugdymo 

grupė,  skaičius, (vnt) 

1 Direktorius, 

ūkvedys 

Iki 2021-12-31 ML lėšos, Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
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_____________ 

  

2.1.8. Sukurta DVS prisijungimų (kiekvienam 

mokytojui), skaičius,( vnt.) 

28 Direktoriaus, informacinių 

technologijų specialistas 

Iki 2021-12-31 Savivaldybės biudžeto 

lėšos. 

3. Uždavinys: Plėtoti pozityvią komunikaciją bendruomenėje. 

 

3.1. Klasės tėvų susirinkimai(vnt) ≥2 Mokytojai Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 

3.2. Dalyvavimas ir organizavimas pilietinio 

sąmoningumo akcijų, renginių(vnt) 

≥4 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 

3.3. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

(vnt) 

≥1 Direktorius 

Darbo grupė 

Iki 2021-12-31 Projekto lėšos 

 

3.4. Atvirų durų dienos 

(vnt.)  
 

≥2 Direktorius , mokytojai Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 

3.5. Prevencinių programų 

įgyvendinimas (skaičius, vnt.)  
 

≥ 4 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

 

Iki 2021-12-31 

 
Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 

3.6. Neformalių  renginių mokytojams skaičius, 

vnt. 

≥2 Direktorius, mokytojai Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui 

3.7. Vaikų vasaros poilsio, užimtumo 

programų parengimas ir 

vykdymas  
 

(vnt)≥ 2 

 

 

≥2 

≥2 

≥2 Asignavimai 

darbuotojų DU, 

projektinės lėšos, 

savivaldybės biudžeto 

lėš 
 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai, 

socialinis pedagogas 

 Iki 2021-08-31 Asignavimai 

darbuotojų DU, 

projektinės lėšos, 

savivaldybės biudžeto 

lėš 
 

Iki 2021-12-31 Asignavimai darbuotojų 

darbo užmokesčiui, 

savivaldybės lėšos, 

projekto lėšos 
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Mokykloje-darželyje parengti planai, kurie yra šio plano priedai: 

1. Metinis VGK planas. 

2. Mokyklos-darželio tarybos planas. 

3. Mokytojų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo metodinių grupių planai. 

4. Sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas. 

5. Socialinio pedagogo veiklos planas. 

6. Psichologo veiklos planas. 

7. Ugdomojo proceso priežiūros planas. 

8. Mokytojų tarybos posėdžių pasitarimų planai. 

 

PRITARTA 

Mokyklos-darželio tarybos 

2021-02- d. posėdžio 

Protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr.VYTV2-1) 


