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                                                         ĮVADAS 
 

Strateginiu planu siekiama, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos bei Zarasų rajono 
savivaldybės teisės aktus, mokyklos veiklos tikslus ir aplinkos analizės išvadas, nustatyti 
strateginius tikslus ir pokyčius, aprašyti vykdomas programas, siekiamus rezultatus, numatomus 
asignavimus ir žmogiškuosius išteklius. 

Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 
Zarasų rajono plėtros iki 2016 m. strateginiu planu, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos nuostatais, 
ikimokyklinio ugdymo programa, įstaigos metodinės veiklos analize, bendruomenės poreikių 
tyrimo duomenimis bei narių pasiūlymais, turimais finansiniais ištekliais. 

Strateginiame plane suformuluota ugdymo įstaigos vizija, misija, perspektyva, 
numatytos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės bei jų vertinimo kriterijai. Šis 
dokumentas padės kryptingai planuoti įstaigos veiklą, numatyti prioritetus, racionaliai paskirstyti 
finansinius, materialinius ir darbo išteklius, sudaryti metinius grupių ugdomosios veiklos planus.  
 

Asignavimų 
valdytojas 

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla Kodas 190177179                    

Misija Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką ir tenkinant ikimokyklinio amžiaus vaikų 
prigimtinius, socialinius, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir meninio 
ugdymo(si) bei 6-27 m. amžiaus ugdytinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius, 
aukštos kvalifikacijos pedagogams bendradarbiaujant su šeima, tobulinant ir 
modernizuojant ugdymo procesą, įgyvendinti ikimokyklinio, individualizuoto 
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas sudarant sąlygas, užtikrinančias vaikų 
saugumą ir raidą. 

Vizija Šiuolaikiška, atvira pozityviai kaitai švietimo įstaiga, suformavusi sveiką, saugią ir 
patrauklią ugdymo(si) aplinką, teikianti kokybiškas socialines-edukacines 
paslaugas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir specialiųjų poreikių turintiems 
mokiniams, jų šeimoms, tradicijų ir papročių puoselėjimu prisidedanti prie bendros 
kultūros plėtros Zarasų rajone. 

Filosofija Po lakštutės sparneliu visad gera ir saugu. 

 
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 
Išorinės aplinkos veiksniai 

 
Politiniai-teisiniai veiksniai 
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla, kaip biudžetinė įstaiga, yra priklausoma nuo šalyje ir rajone 
formuojamos švietimo politikos. Ugdymo įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimais, švietimo 
ir kultūros skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos nuostatais, mokyklos tarybos nutarimais bei kitais 
veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais.  
ES ir Lietuvos Respublikos iškelti švietimo politikos prioritetai teigiamai veikia ikimokyklinį 
ugdymą. Tai švietimo kokybės gerinimas, švietimo prieinamumo didinimas, ugdymo turinio 
reformavimas, švietimo erdvių plėtimas, efektyvus resursų panaudojimas. Valstybės švietimo 2013-
2022 metų projekto nuostatose nurodoma valdymo visuose lygmenyse tobulinimas. 2011 m. 
priimtas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-1281 numato liberalizuoti švietimo paslaugų 
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tiekimą, reglamentuoja šiuolaikišką požiūrį į švietimo įstaigų veiklos kokybės stebėseną ir priežiūrą. 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2013 - 2015 m. strateginiame plane numatoma 
rengti projektus ES struktūrinių fondų paramai gauti, kurti informacinę visuomenę, didinti 
kompiuterinį raštingumą, įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo plėtros programą bei sveikos 
gyvensenos prevencines programas, užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybę, plėtoti 
ugdymo prieinamumą šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės programoje numatytos priemonės palankios ikimokyklinio ugdymo 
institucijoms, siekiant didinti ugdymo prieinamumą, kokybę bei veiksmingumą.    
Decentralizavus ikimokyklinio ugdymo turinį, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų 
kriterijų aprašu, atsižvelgiant į bendruomenės vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, regiono ir įstaigos 
savitumą, tradicijas, steigėjo galimybes, rengiamos įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programos. 
Pedagogai įgyja galimybę patys rinktis, modeliuoti, tobulinti ugdymo turinį, lanksčiau planuoti 
veiklas. 
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija“ nuo 2012 m. sudaro didesnes galimybes dalyvauti 
mokymuose, kaupti kvalifikacijai skirtas lėšas, jas panaudoti studijoms, kursams, stažuotėms, 
metodinėms išvykoms.  
Nuo 2009 m. vykdomas Europos Paramos fondo projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo plėtra“ suteikia naujų galimybių ugdymo organizavimo įvairovės plėtrai.   
Ekonominiai veiksniai 
Bendrieji Lietuvos Respublikos ekonominiai rodikliai, ES dėmesys ir parama turi įtakos 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklai. 2009 m. pasaulyje ir Lietuvoje prasidėjusios ekonominės 
krizės padariniai palietė ir švietimo sistemą. Mažėja švietimui skiriamos lėšos valstybės ir 
savivaldybės biudžetuose. Dėl mažėjančio vaikų gimstamumo didėja pedagogų nedarbas arba dėl 
sumažėjusio darbo krūvio mažėja jų uždarbis. Mažėja gyventojų pajamų mokesčio skiriamų 2 proc. 
įplaukos į įstaigos biudžetą. Dėl nepalankių ekonominių sąlygų mažėja švietimo įstaigų galimybė 
renovuoti pastatus, įsigyti kokybiškų priemonių ugdomosios aplinkos gerinimui. Tačiau atsiranda 
vis daugiau galimybių pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, dalyvauti Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamuose projektuose, įvestos ikimokyklinio ugdymo 
mokinio krepšelio lėšos. Tačiau LR Vyriausybės nutarimu, taupant savivaldybės lėšas, nėra 
galimybės kelti pedagogų uždarbio koeficientus ar minimalius aptarnaujančio personalo 
atlyginimus. 
 Nežiūrint prastos šalies ekonominės būklės, Zarasų rajono savivaldybės administracija 
„Lakštingalos“ mokykloje sėkmingai įgyvendino ES struktūrinių fondų bei savivaldybės lėšomis 
finansuojamą  projektą ,,Investicija į ikimokyklines ugdymo įstaigas“. Atlikti pastato išorės ir vidaus 
apdailos darbai, įsigyti nauji šiuolaikiški baldai, kompiuterinė technika, ugdymo priemonės. Įrengtas 
modernus metodinis kabinetas. Tačiau liko nerenovuota virtuvė ir kitos buitinės bei administracinės 
paskirties patalpos. Reikalinga įrengti 8 higienos reikalavimus atitinkančias smėlio dėžes, įrengti ar 
atnaujinti vaikų lauko žaidimų aikšteles, atnaujinti įvažiavimo į kiemą asfalto dangą. Mokyklos 
bendruomenė, siekdama gerinti ekonominę-finansinę įstaigos situaciją, 2013 - 2014 m. dalyvavo 
Europos Sąjungos, Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Sporto departamento, rajono visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos ir kituose konkursuose. Gavus finansavimą, įsigyjama 
ugdymo tobulinimui ir sveikatos puoselėjimui skirtų priemonių, įgyvendinami inovatyvūs ugdymo 
organizavimo modeliai.  
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Socialiniai veiksniai  
Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo sistemos, ypač 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų, įsipareigojimus. Mažėjantis gimstamumas, sparčiai didėjantis vaikų 
skaičius rizikos grupės šeimose, didėjanti žmonių migracija/emigracija, augantys vaikų sergamumo 
rodikliai ir specialiųjų poreikių vaikų skaičius, didėjantis socialiai remtinų šeimų skaičius, nedarbo 
lygio kilimas, menkos šeimų pajamos, socialinės atskirties ypatumai ženkliai neigiamai įtakoja 
ugdymo įstaigos strateginio planavimo kryptis. Nuo 2009 m. iki 2014 m. vaikų gimstamumas 
Zarasų rajone sumažėjo 10 proc. 2012 - 2013 m. gyventojų skaičius rajone sumažėjo 320, o 0-6 m. 
 amžiaus vaikų - 15. Zarasų rajono tarybos sprendimu mokėjimo lengvata dėl įvairaus konteksto už 
vaiko įstaigos lankymą naudojosi 82 šeimos ( Iš jų 25 Magučių ugdymo skyriuje). Įstaigoje kuriami 
inovatyvūs ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai ir efektyviai sprendžiamos socialinės 
problemos.  2014 m. pabaigoje įstaiga buvo maksimaliai užpildyta.  
Technologiniai veiksniai  
Vienas iš pagrindinių valstybės ilgalaikės strategijos tikslų yra kurti informacinę visuomenę ir 
didinti kompiuterinį raštingumą. Vykdomos kompiuterinio raštingumo programos, diegiamos 
informacinės technologijos padeda modernizuoti ikimokyklinio ugdymo turinį, keisti kvalifikacijos 
tobulinimo sampratą, gerinti visuomenės informavimo sistemą. Sukurtas puikus internetinis puslapis 
pedagoginei bendruomenei www.ikimokyklinis.lt Visose gyvenimo srityse įsigali informacinės 
technologijos, daugėja mokymo ir mokymosi šaltinių. 2014 - 2016 m. Zarasų rajono strateginiame 
plėtros plane numatyta didinti IT panaudojimo galimybes ugdymo įstaigose. Sudaromos sąlygos 
švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams tobulinti kompiuterinį raštingumą. Internetinio ryšio dėka 
modernizuojamas ugdymo procesas. Nors technologijų ir inovacijų veiksnių sferoje jau padaryta 
žymi pažanga, tačiau šis progresas ikimokyklinėje įstaigoje dar yra nepakankamas: nauja technika ir 
jos teikiamos plėtros galimybės reikalauja nuolatinio tobulėjimo. 
Edukaciniai veiksniai 
Lietuvos Respublikoje siekiama visuotinio ikimokyklinio ugdymo institucinėje įstaigoje. 
Vyriausybė nustato ir reglamentuoja ikimokyklinio ugdymo organizavimo tvarką. Vykdomi 
valstybės švietimo planavimo projektai, finansuojami ES ir Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis. 
Pedagogai, įgyvendindami ikimokyklinio ugdymo programas, veiklas organizuoja taip, kad jos 
atitiktų vaikų poreikius ir gebėjimus, pasirengtų ugdymui(si) mokykloje. Pasinaudojant mokinio 
krepšelio lėšomis, pedagogai turi galimybę dalyvauti įvairiuose mokymuose, programose ir 
projektuose ne tik respublikoje, bet ir užsienyje. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos 
svarbiausias tikslas – suteikti reikšmingą postūmį pedagogo savarankiškumui bei iniciatyvai 
mokytis visą gyvenimą ir siekti geresnės ugdymo kokybės, aukštesnių ugdytinių pasiekimų. 
Lietuvos tėvų forumas vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Darni šeima ir tvari 
mokyklos bendruomenė - ateities Lietuva“, kuriame tėvai turi galimybę dalyvauti, inicijuoti 
pokyčius mokykloje, kurti neformalius klubus, kuriuose būtų vykdomi įvairūs socializacijos ir 
laisvalaikio renginiai, siekiant kuo geresnio bendravimo ir bendradarbiavimo su švietimo 
institucijomis. 
                                                      Vidinės aplinkos veiksniai 
Mokyklos kultūra/Etosas 
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla - vienintelė rajone savarankiška, institucinė ikimokyklinio ugdymo 
įstaiga, įkurta 1968 m. miesto centre, saugiai prižiūrimoje ir patraukliai tvarkomoje teritorijoje, 
turinti ugdymo skyrių Magučių gyvenvietėje (toliau - MUS).   
Įstaigos bendruomenė nuolat ieško socialiai vertingų bendradarbiavimo modelių, įstaigos 
bendruomenę ir šeimą jungiančių į bendrą visumą, skatinančią fizinį ir emocinį sveikos asmenybės 
vystymąsi bei sudarančią prielaidas visuminei asmenybės sklaidai.  
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Rūpinamasi įstaigos ir kiekvienos grupės savitumu, kiekvienas pedagogas dirba pagal savo 
individualų stilių ir jam priimtinus metodus. 
Įstaiga atvira kitakalbiams, socialinės atskirties šeimose augantiems vaikams, randanti naujų 
paramos vaikui ir šeimai formų, kūrybiškai bendradarbiaujanti su socialiniais partneriais, ieškanti 
galimybių rasti paramą ir panaudoti tėvų bei senelių kompetencijų potencialą. 
Rengiamos tradicinės šventės, minimos atmintinos dienos, organizuojamos parodos, akcijos, talkos, 
išvykos, įgyvendinami projektai, kuriuose aktyviai dalyvauja įstaigos darbuotojai bei apie 75 proc. 
šeimų.  
Bendradarbiaujama su Zarasų savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus,  Vaiko 
teisių apsaugos tarnybos specialistais, Zarasų miesto seniūnija, miesto bendrojo ugdymo 
mokyklomis, Zarasų krašto muziejumi,  biblioteka, Kultūros, Švietimo bei Socialinių paslaugų 
centrais. 
Sukurta informatyvi, patraukli, dažnai atnaujinama interneto svetainė www.zarasudarzelis.lt   
Ugdymas ir mokymas(is) 
Įstaigą lanko 1,5-6 m. amžiaus vaikai ir 6-27 m. amžiaus ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi 
poreikių.   
Vykdomos šios švietimo programos: 
- Ikimokyklinio ugdymo programa “Nuo prigimtinių galių plėtros iki mokyklinės brandos“ 
(parengta 2013 m.); 
- Pradinio ugdymo individualizuota programa; 
- Pagrindinio ugdymo individualizuota programa; 
- Socialinių įgūdžių ugdymo programa. 
 Įkurtos šios grupės: 
 - 2 – ankstyvojo amžiaus - 1,5 - 3 m. vaikams,  
 - 6 – ikimokyklinio amžiaus -  3 - 6 m. vaikams,  
 - 2 –mišraus amžiaus - 1,5 - 6 m. vaikams MUS, 
 - lavinamoji klasė specialiųjų  ugdymo(si) poreikių turintiems 6 - 27 m. amžiaus ugdytiniams MUS. 
Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą, įstaigoje taikomas lankstus vaikų lankymo režimas, 
vykdomas adaptacinis projektas, padedantis vaikui lengviau išgyventi pereinamąjį laikotarpį iš 
namų į ikimokyklinę įstaigą. 
Ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  pagalbą teikia logopedas, specialusis bei 
socialinis pedagogas, kineziterapeutas. Meninius gebėjimus padeda ugdyti meninio ugdymo 
vadovas. Vaiko gerovės komisija koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios 
ir palankios vaikui aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių   
Sėkmingai įgyvendintas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo projektas “Vokiečių kalba su Hans 
Hase“. Mokyklos bendruomenė, dalyvavusi ŠMM vykdomo projekto „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo plėtra“ konkurse „Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo 
modelių atranka“ ir laimėjusi finansavimą, 2013 – 2014 m. m. sėkmingai įgyvendino inovatyvaus 
ugdymo modelį „Socializacijos paslaugų teikimas socialinės atskirties šeimose augantiems 
vaikams“ MUS. 
Vadovavimo, valdymo ir personalo formavimo sistema  
Įstaigai vadovauja II vadybinę kategoriją turinti direktorė. Jai talkina direktorės pavaduotoja 
ugdymui, vyr. buhalterė, ūkvedė, MUS ūkvedė, raštvedė, bendruomenės slaugytoja ir kiti, iš viso 52 
darbuotojai, iš kurių 25 pedagogai. 14 jų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 11 - aukštesnįjį 
ikimokyklinį. 2 pedagogės turi  auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 18 –  vyresniosios auklėtojos, 4 
– auklėtojos metodininkės, 1- spec. pedagogės metodininkės. 4 proc. pedagogų darbo stažas daugiau 
kaip 4 metai, 24 proc.- daugiau kaip 15 metų, 72 proc. – daugiau kaip 25 metai. Personalo kaita 
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nedidelė. 

Pedagogai

Auklėtoja

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

metodininkė

Spec. pedagogė

metodininkė

Darbo stažas

> 4 m

> 15 m

> 25 m

 
 
Mokyklos taryba - aukščiausias savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus(globėjus), 
pedagogus, kitus darbuotojus ir visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams 
spręsti. 
Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, sprendžianti profesinius, ugdymo ir 
bendrus uždavinius. 
Įstaigoje užtikrinamas darbuotojų fizinis ir emocinis saugumas. Kiekvienas atsako už savo pareigų 
vykdymą pagal pareigybės aprašymą. Puoselėjamas kolegialumas,  skatinamas komandų ir darbo 
grupių kūrimas, savalaikė informacijos sklaida, motyvacija kokybiškai atlikti savo pareigas, 
profesinis tobulėjimas.  

 
Planavimo sistema 
 - Mokyklos strateginis veiklos planas,  
 - Metinis veiklos planas, 
 - Ikimokyklinio ugdymo programa, 
 - Ilgalaikiai (metiniai) grupių ugdymo veiklų planai, 
 - Lavinamosios klasės ugdymo planas, 
 - Individualizuotos bendrojo ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių, 
 - Vaiko gerovės komisijos veiklos planas, 
 - Metodinės grupės veiklos planas, 
 - Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos metinė programa, 
 - Civilinės saugos planas. 
Finansiniai ištekliai 
 - Valstybės biudžeto lėšos, 
 - Savivaldybės biudžeto lėšos, 
 - Pavedimų lėšos, 
 - Europos Sąjungos lėšos, 
 - Paramos lėšos, 
 - Tėvų lėšos už ugdymo paslaugas, 
 - Programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ lėšos, 
 - Kitos teisėtai gautos lėšos.  
Įstaigos finansiniai ištekliai riboti, tenkina tik būtiniausius ugdymo ir aplinkos palaikymo bei 
formavimo poreikius.  
Įstaigos apskaitą tvarko vyriausias buhalteris, kuris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ir 
finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimą nustatyta tvarka ir terminais. Apskaita vykdoma 
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naudojant buhalterinę apskaitos programą „Biudžetas-VS“. 
Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. 
Įstaiga naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: telefoniniu ryšiu, faksu, internetu, elektroniniu 
paštu. Direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, sekretorės, dviejų buhalterių, bendruomenės slaugytojos, 
logopedo, auklėtojų darbo vietos moderniai įrengtame metodiniame kabinete kompiuterizuotos. 
Įrengta interaktyvi lenta. Magučių ugdymo skyriuje kompiuteriai skirti specialiajai pedagogei, 
ūkvedei  ir socialinei pedagogei, dviejų grupių auklėtojoms. Interneto ryšys yra įdiegtas visuose 
administracijos kabinetuose, metodiniame kabinete, buhalterijoje ir vaikų ugdymo grupėse (MUS). 
Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant 
bankų internetinę sistemą. Du darbuotojai turi elektroninio parašo teisę. Žinios apie įstaigos veiklą 
visuomenei ir tėvams skelbiamos savivaldybės bei įstaigos internetiniame puslapyje 
www.zarasudarzelis.lt Teritoriją ir patalpas saugo UAB „Apsaugos komanda“. 
Vidaus kontrolės ir atskaitomybės sistema 
Įstaigos veiklos priežiūrą vykdo direktorius. 
Už ugdomosios veiklos priežiūrą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
Už sanitarinį stovį ir vaikų sveikatos priežiūrą atsakinga bendruomenės slaugytoja. 
Ūkine įstaigos dalimi rūpinasi ūkvedys. 
Finansinės veiklos priežiūrą vykdo vyr. buhalteris.  
Direktorius atsiskaito steigėjui, mokyklos tarybai, mokytojų tarybai, bendruomenei. 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsiskaito direktoriui, mokyklos tarybai, mokytojų tarybai, 
metodinei grupei. 
Ūkvedys - direktoriui, mokyklos tarybai, mokytojų tarybai, bendruomenei. 
Buhalteris - direktoriui, mokyklos tarybai. 

 
SSGG ANALIZĖ 

 
Stiprybės 

1. Efektyvus komandinis darbas ir atvira kaitai įstaigos veikla,  gera emocinė atmosfera. 
2. Aktyvus pedagogų ir ugdytinių dalyvavimas įstaigos, miesto, rajono, respublikos 

projektuose. 
3. Renovuota visa įstaigos išorės ir vidaus ugdomoji aplinka, aprūpinta naujais baldais ir 

ugdymo priemonėmis. Jaukios, estetiškai įrengtos grupių patalpos. 
4. Įrengtas metodinis kabinetas, aprūpintas modernia kompiuterine ir kita ugdymui skirta 

technika. 
5. Visavertė švietimo specialistų pagalba specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams. 
6. Gera vaikų savijauta ir tėvų pasitenkinimas vykdoma priežiūra bei ugdymu. 
7. Pedagogų tobulinimosi ir kvalifikacijos kategorijų kėlimo sistema. 
8. Tikslingas bendravimas su socialiniais partneriais. 
9. Racionalus finansų naudojimas. 
10. Informatyvi ir patraukli įstaigos internetinė svetainė: www.zarasudarzelis.lt 
11. Teikiama pedagoginė pagalba tėvams/globėjams. 
 

Silpnybės 
1. Nusidėvėję ir nesaugios vaikų lauko žaidimų aikštelės. 
2. Higienos reikalavimų neatitinkančios smėlio dėžės. 
3. Dėl nusidėvėjusios asfalto dangos netvarkingas/nesaugus įvažiavimas į kiemą. 
4. Nepilnai išnaudotos lauko  erdvės vaikų tikslingai edukacinei veiklai. 
5. Pedagogų ir tėvų dermės stoka skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 
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6. Nepakankamas tėvų įtraukimas į ugdomąją veiklą. 
7. Neišnaudotos ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo galimybės. 
8. Nepakankamas finansavimas. 
9. Ugdomojo proceso planavimo kokybė. 

 
Galimybės 

1. Aktyvinti šeimos dalyvavimą įstaigos gyvenime, sudaryti sąlygas visaverčiam kokybiškam 
tėvų švietimui. 

2. Ieškoti ir surasti lėšų lauko edukacinėms erdvėms praturtinti. 
3. Siekti ugdymo programų, veiklų, planų, tikslų ir uždavinių dermės. 

      5.   Dalyvauti skelbiamuose konkursuose siekiant gauti finansinę paramą. 
6. Plėtoti projektinę veiklą su socialiniais partneriais. 
7. Efektyviau individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą.  
8. Ugdymo procese tikslingiau taikyti naujas technologijas. 
9. Ieškoti inovatyvių ugdymo proceso organizavimo ir tobulinimo galimybių. 
 

Grėsmės 
1. Didėjantis socialinės rizikos šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, skaičius. 
2. Mažėjantis vaikų gimstamumas. 
3. Tėvų bedarbystė ir nemokumas. 
4. Didėjanti gyventojų socialinė atskirtis. 
5. Socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų socializacijos problemos, institucinės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos neprieinamumas. 
6. Didelė buhalterinę apskaitą, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų kaita. 
7. Blogėjanti vaikų sveikata. 

 
 
 

2015-2017 M. STRATEGINIAI  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1.Tikslas – modernus ir kokybiškas ugdymas(is) 
      Uždaviniai: 

 Kurti inovatyvias  edukacines erdves. 
 Tobulinti ikimokyklinio ir lavinamosios klasės  ugdymo turinį. 
 Diegti netradicinius ugdymo metodus ir būdus organizuojant kokybišką kasdieninę 

veiklą. 
 Tobulinti įstaigos veiklų stebėsenos ir vertinimo sistemą. 
 

2.Tikslas – solidari ir besimokanti bendruomenė 
      Uždaviniai: 

 Puoselėti besimokančios bendruomenės idėją. 
 Tobulinti įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 
 Aktyvinti šeimų dalyvavimą mokyklos veikloje. 
 

3. Tikslas – efektyvi pagalba vaikui ir jo šeimai 
            Uždaviniai: 
 Sukurti optimalias sąlygas gauti vaikui ir jo šeimai savalaikę ir efektyvią pagalbą. 
 Tobulinti pagalbos  vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sistemą. 
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 Teikti kokybišką socialinę pagalbą, mažinti socialinę atskirtį tarp vaikų 
 

4. Tikslas – saugi, sveika ir šiuolaikiška aplinka 
Uždaviniai: 

 Gerinti saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kokybę. 
 Tobulinti vaikų sveikatos stiprinimo strategiją. 
 Siekti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo gerinant vaikų sveikatos saugojimo 

kompetencijos ugdymą. 
STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
1.TIKSLAS - MODERNUS IR KOKYBIŠKAS UGDYMAS(IS) 

 
Uždavinys  - kurti inovatyvias edukacines erdves. 

Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 
laikas 

Atsakingi Lėšų poreikis 

1 2 3 4 5 
1.1.1. Grupių edukacinių 
erdvių turtinimas. 

Erdvės vaikų intelekto 
ugdymui, kūrybai ir 
saviraiškai papildytos 
edukacinėmis 
priemonėmis ir 
lavinamaisiais žaidimais.  
 

2016 - 2017 
m. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Mokinio 
krepšelio 
lėšos 
1750 € 

1.1.2. Intensyvus IKT 
panaudojimas. 

Interaktyvios lentos 
naudojimas ugdomosiose 
veiklose.  
 

2016 - 2017 
m. 

Direktorius Mokinio 
krepšelio ir 
projektų 
lėšos. 
150 € 

1.1.3. Naujų ugdymo 
formų /modelių diegimas 
pagal vaikų/šeimų 
poreikius/pageidavimus. 

Papildomo ugdymo 
veiklos: šokiai, teatras, 
sportas, užsienio kalbos, 
vasarą veikiančios 
grupės. 
 

2016 - 2017 
m.  

Direktorius Tėvų lėšos 

 
1. Uždavinys - tobulinti ikimokyklinio ir lavinamosios klasės ugdymo turinį. 

 
Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų 

poreikis 
1.2.1. Ikimokyklinio 
ugdymo programos 
papildymas ir 
individualizuotų 
ugdymo(si) programų 
tobulinimas. 

Papildyta ikimokyklinio 
ugdymo programa pagal 
naujas ŠMM patvirtintas  
metodines rekomendacijas. 
Pakoreguotos 
individualizuotos ugdymo 
programos specialiųjų poreikių 
turintiems ugdytiniams. 
 

2017 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 
60 € 
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1 2 3 4 5 
1.2.2. Ugdymo(si) 
kokybės vertinimo 
tobulinimas atnaujinant 
pasiekimų aprašą 

Parengtas ikimokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų 
aprašas pagal naujas ŠMM 
rekomendacijas. 
 

2015 m.  Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 
60 € 

1.2.3. Ugdymo(si) 
programų dermės 
siekimas. 

Visos ugdymo 
programos/planai susietos su 
ikimokyklinio/individualizuoto 
ugdymo programomis, įvairių 
planų tikslų ir uždavinių 
dermė, numatytas tęstinumas. 
Planams, programoms, 
sistemoms sukurti sudaromos 
darbo grupės.  

2015 - 2017 
m.  

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai  

2. Uždavinys - diegti netradicinius ugdymo metodus ir būdus organizuojant kokybišką 
kasdieninę veiklą. 

 
Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų 

poreikis 
1.3.1. Funkcionalios 
ugdomosios aplinkos 
kūrimas. 

Tikslingas patalpų 
išnaudojimas įrengiant veiklos 
centrus saviraiškos, 
kūrybiškumo ir kiekvieno 
vaiko individualių poreikių 
tenkinimui ir plėtojimui.  (Pvz. 
prausyklose-pojūčių lavinimo 
centrai).  

2015 - 2017 
m. 

Auklėtojai Žmogiškieji 
ištekliai 
2000 € 

1.3.2. Interaktyvių, 
originalių ugdymo 
priemonių  
 

Ugdymo turinys įgyvendintas 
interaktyvios lentos ar 
auklėtojų sukurtų ir naujai  
 

 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
mokinio  

panaudojimas ugdymo 
procese. 

įsigytų ugdymo priemonių 
pagalba.  
 

2015 - 2017 
m. 

pedagogai krepšelio 
lėšos 
500 € 
 

1.3.3.Edukacinių 
projektų 
įgyvendinimas. 

Tęstinis ekologinių, meninių, 
sporto, sveikatingumo, 
socializacijos  projektų/akcijų  
vykdymas. 
Naujų projektų idėjų paieška. 

2015 - 2017 
m.  

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
bendruomenės 
slaugytojas, 
muzikos 
vadovas. 

Savivaldybės 
biudžeto, 
projektų, 
mokinio 
krepšelio  
lėšos 
10000 € 
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 4. Uždavinys - tobulinti įstaigos veiklų stebėsenos ir vertinimo sistemą. 
 

1 2 3 4 5 

1.4.1. Ugdymo įstaigos 
stebėsenos rodiklių 
sąrašo parengimas. 

Stebėsenos rodiklių, rodančių 
įstaigos veiklos būklę ir 
pokyčių mąstą, sąrašas, 
parengtas vadovaujantis 
„Valstybės švietimo ir mokslo 
stebėsenos tvarkos aprašu“ 
(2012 m.) ir „Zarasų rajono 
savivaldybės neformaliojo 
švietimo mokyklų išorinio 
vertinimo tvarkos aprašu“ 
(2014 m.). 

2015 m. Direktorius Žmogiškieji 
ištekliai 

1.4.2. Įsivertinimo 
sistemos diegimas. 

Vykdomas įstaigos 
įsivertinimas naudojantis tėvų 
ir pedagogų apklausų 
duomenimis, vidaus ir išorės 
audito išvadomis, ugdytinių 
pasiekimų vertinimo 
rodikliais. Teigiamo įstaigos 
įvaizdžio kūrimas ir 
įsipareigojimai įstaigai.  
 

2015 - 2016 
m. 

Direktorius Žmogiškieji 
ištekliai 

 
2.TIKSLAS - SOLIDARI IR BESIMOKANTI ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖ 

 
2.1.Uždavinys – puoselėti besimokančios bendruomenės idėją. 
Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų poreikis 

2.1.1. Vadovų vadybinių 
kompetencijų 
tobulinimas. 

Dalyvavimas 
seminaruose, 
mokymuose, kursuose. 
Direktoriaus 
pavaduotojo įgyta III 
vadybinė kategorija. 

2015 - 2017 
m. 

Direktorius Mokinio 
krepšelio 
kvalifikacijos 
tobulinimui 
skirtos lėšos 
500 € 
 

2.1.2. Pedagogų 
kvalifikacijos kėlimo 
strategijos sukūrimas 
pagal naująją pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo 
ir atestavimo koncepciją. 

Sukurta veiksminga 
pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo ir atestavimo 
sistema, skatinanti 
nuolatinį profesinį 
tobulėjimą, asmeninę ir 
institucinę motyvaciją, 
užtikrinanti tikslingą ir 
veiksmingą lėšų 
naudojimą. 
 

2016 m. Direktorius Mokinio 
krepšelio  
kvalifikacijos 
tobulinimui 
skirtos lėšos 
1500 € 
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1 2 3 4 5 
2.1.3. Auklėtojų padėjėjų 
kvalifikacijos 
tobulinimas. 

,,Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogikos ir 
psichologijos teorinių ir 
praktinių žinių 
pagrindai“.  
 

2016-2017 
m. 

Direktoriaus 
pavaduoto- 
jas ugdymui 

Savivaldybės 
biudžeto 
kvalifikacijos 
tobulinimui 
skirtos lėšos 
150 € 

2.1.4. Tėvų švietimo 
organizavimas šeimoms 
apie sėkmingos tėvystės 
veiksnius. 

Paskaitų ciklai, seminarai, 
tėvų susirinkimai, 
informacijos sklaida 
internetinėje svetainėje. 

2015 - 2017 
m. 

Direktorius Žmogiškieji 
ištekliai  
100 € 
 

 
2.2.Uždavinys -  tobulinti bendruomenės narių darbo ir bendravimo kultūrą. 
 
Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų poreikis 

2.2.1. Vidaus darbo tvarkos 
sistemos tobulinimas. 

Atnaujintos įstaigos 
vidaus darbo tvarkos 
taisyklės. 
 

2015 m. Direktorius Žmogiškieji 
ištekliai 
150 € 

2.2.2. Darbuotojų 
pareigybių aprašymų 
atnaujinimas. 

Atnaujinti pareigybių 
aprašymai, kuriuose 
aiškiai apibrėžtos 
darbuotojų funkcijos, 
teisės ir pareigos. 
 

2015 m.  Direktorius, 
pavaduoto- 
jas ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2.2.3. Bendruomenės 
telkimas užtikrinant 
švietimo prioritetų 
įgyvendinimą. 

Pravesti mokymai, 
renginiai, šventės, 
išvykos, talkos, 
įgyvendinti projektai. 
 
 

2015 - 2017 
m. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Paramos lėšos  
300 € 
 

2.2.4. Bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais 
plėtojimas. 

Sudarytos partnerystės 
sutartys, įgyvendinti 
bendri projektai. 
 

2015 - 2017 
m.  

Direktorius Žmogiškieji 
ištekliai ir 
projektų lėšos 

2.2.5. Įstaigos 
bendruomenės veiklos 
prezentavimas. 

Informacija apie 
modernėjančios 
įstaigos bendruomenės  
vykdomas veiklas 
interneto svetainėse, 
rajono, šalies spaudoje. 
 

2015 - 2017 
m. 

Pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 
60 
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2.3. Uždavinys - aktyvinti šeimų dalyvavimą mokyklos veikloje. 
 
Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų poreikis 

1 2 3 4 5 
2.3.1. Tėvų komiteto, 
grupių tėvų komitetų 
veiklos aktyvinimas. 
 

Tėvų aktyvo subūrimas 
į ,,Iniciatyvių tėvų 
klubą“. 

2015 m. Direktorius Žmogiškieji 
ištekliai 

2.3.2. Tėvų telkimas 
dalyvauti vaikų ugdymo 
procese. 

Surengtos ,,atvirų durų 
dienos“, talkos, tėvų 
vedamos veiklos, 
aktyvus jų dalyvavimas 
renginiuose, šventėse, 
išvykose, talkose su 
vaikais. Naujų 
partnerystės su vaiko 
šeima formų 
įgyvendinimas. 

2015 - 2017 
m.  

Direktoriaus 
pavaduotoja
s ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

         3.TIKSLAS - EFEKTYVI PARAMA IR PAGALBA VAIKUI IR JO ŠEIMAI 
3.1. Uždavinys - sukurti optimalias sąlygas gauti vaikui ir jo šeimai savalaikę ir efektyvią 
pagalbą. 

 
Priemonės Pasiekimo rodikli Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų poreikis 

3.1.1. Vaiko gerovės 
komisijos narių 
kompetencijų tobulinimas. 

Vaiko gerovės 
komisijos narių 
mokymai dėl 
kompleksiškai 
teikiamos pagalbos 
vaikui ir jo šeimai. 

2015 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Mokinio 
krepšelio lėšos 
500 
 

3.1.2. Veiksmingos 
socialinių ir psichologinių 
poreikių nustatymo ir 
pagalbos teikimo sistemos 
sukūrimas. 

Pagalba suteikta 
kiekvienam, kuriam ji 
reikalinga, 
bendradarbiaujant su 
Zarasų PPT, Pirminės 
sveikatos priežiūros 
centru. 

2015 - 2017 
m. 

Direktorius, 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

3.1.3. 0,25 psichologo 
etato įsteigimas. 

Savalaikė psichologo 
pagalba įstaigos 
bendruomenės nariams. 

2017 m. Direktorius Savivaldybės 
lėšos 
1920 

3.1.4. Adaptacinio 
laikotarpio vykdymas. 

Emociškai teigiamai 
efektyvus  laikotarpis 
pradedantiems lankyti 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigą.  
 

2015 - 2017 
m. 

Direktorius Žmogiškieji 
ištekliai 
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3.2.Uždavinys - tobulinti pagalbos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sistemą. 
 
 
Priemonės Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų poreikis 

1 2 3 4 5 
3.2.1.Pagalbos mokiniui 
specialistų komandos 
darbo efektyvinimas, 
siekiant mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių, ugdymo kokybės. 

Lankstūs specialistų 
darbo grafikai, 
vykdomi vaikų 
užsiėmimai pagal 
amžių, 
pasiekimų vertinimas 2 
kartus per metus. 
 

2016 - 2017 
m. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

3.2.2. Ugdymo turinio 
tobulinimas 
individualizuojant ir 
diferencijuojant ugdymo 
procesą. 
 
 

Detalios 
individualizuotos prie 
bendrojo ugdymo 
turinio pritaikytos 
programos ir metiniai 
planai, orientuoti į 
mokinio individualius 
poreikius bei 
galimybes. 
Naujos pedagogų 
gerosios darbo patirties 
sklaidos formos 
individualizuojant 
ugdymo turinį. 
 

2015 - 2017 
m. 

Direktorius, 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 
 
 
 

Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 
laikas 

Atsakingi Lėšų poreikis 

1 2 3 4 5 
3.3.1. Inovatyvių ugdymo 
organizavimo modelių 
įgyvendinimas. 
 

- 

Modelio 
„Socializacijos 
paslaugų teikimas 
socialinės atskirties 
šeimose augantiems 
vaikams“ tęstinis 
vykdymas MUS. 

2015 - 2017 
m.  

Direktorius Mokinio 
krepšelio  ir 
savivaldybės 
lėšos  
1000 € 

3.3.2. Socialinę atskirtį 
mažinančių renginių 
organizavimas. 

Projekto „Patyčioms-
ne“ tęstinumas. 

2015 - 2017 
m. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 
100 € 
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1 2 3 4 5 
3.3.3. Individualaus darbo 
su rizikos faktoriaus 
šeimomis aktyvinimas. 

Savalaikis šeimų su 
rizikos faktoriumi 
išaiškinimas. 
Pedagoginės,  
materialinės pagalbos  
teikimas pagal 
poreikius. 
Bendradarbiavimas su 
Socialinės paramos 
skyriumi, Vaikų teisių 
apsaugos tarnyba. 

2015 - 2017 
m. 

Socialinis 
pedagogas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

3.3.4. Prevencinio darbo 
vykdymas. 

Teigiama tolerancijos 
akcijų organizavimo 
įtaka 
besiformuojančiai 
asmenybei. 

2015 - 2017 
m. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

TIKSLAS – SAUGI, SVEIKA, ŠIUOLAIKIŠKA APLINKA 
  
4.1. Uždavinys - gerinti saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kokybę. 
Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų poreikis 

1 2 3 4 5 
4.1.1. Saugios ir sveikos 
įstaigos aplinkos 
koncepcijos sudarymas. 
 

Atnaujintas ir tęsiamas 
įstaigos saugios ir 
sveikos aplinkos 
formavimo projektas. 
Tobulėjantys vaikų  
saugaus elgesio 
įgūdžiai įstaigos 
patalpose ir kieme, 
gatvėje. 

2015 - 2017 
m.  

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
ūkvedžiai, 
bendruomenės 
slaugytojas 

Žmogiškieji 
išteklia 
15000 € 

4.1.2. Virtuvės, kitų 
buitinių patalpų 
atnaujinimas. 

Įsigyta naujų, virtuvės 
higienos reikalavimus 
atitinkančių reikmenų. 

2016 – 2017 
m. 

Ūkvedys  Savivaldybės, 
projektų/ 
paramos lėšos 
500 € 

4.1.3. Naujų lauko 
edukacinių erdvių kūrimas 
ir senų atnaujinimas. 

11 higienos 
reikalavimus 
atitinkančių smėlio 
dėžių. 
Atnaujintos/įrengtos 
naujos vaikų lauko 
žaidimų aikštelės. 
Gal įrengti 8 su grupės 
pavadinimais susiję 
edukaciniai kiemeliai. 

2015 – 2017 
m. 

Direktorius, 
ūkvedys 

Projektų/ 
paramos lėšos 
2300 € 
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1 2 3 4 5 
4.1.4. Atnaujinta 
įvažiavimo į įstaigos 
kiemą ir automobilių 
stovėjimo aikštelės asfalto 
danga. 

Saugus ir tvarkingas 
įvažiavimas į kiemą. 

2016 m. Direktorius, 
ūkvedys 

Savivaldybės 
lėšos 

 
4.2. Uždavinys - tobulinti vaikų sveikatos stiprinimo strategiją. 
 
Priemonė Pasiekimo rodiklis Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšų poreikis 

1 2 3 4 5 
4.2.1. Sveikatingumo 
programų vykdymas. 

Kasmet parengtos 
paraiškos „Zarasų 
rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios 
programos priemonių 
projektų finansavimo 
atrankos konkursui“ 
siekiant gauti 
finansavimą įsigyti 
ugdytinių sveikatos 
stiprinimo priemonių 
bei įrangos.  
Tikėtinas vaikų 
sergamumo mažėjimo 
rodiklis. 

2015 - 2017 
m. 

Socialinis 
pedagogas, 
bendruomenės 
slaugytojas 

Projekto lėšos 
1000 €  

4.2.2. Sportinių projektų 
vykdymas. 

Judrumą ir sveiką 
gyvenseną skatinantys 
kasmet rengiami 
sportiniai projektai.  
 

2015 - 2017 
m. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Tėvų ir 
projektų lėšos  
250 € 

4.2.3. Sergamumo 
stebėsena ir 
rodiklių/priežasčių 
analizė. 

2 kartus per metus 
atliekama sergamumo 
analizė ir priežasčių 
nustatymas siekiant  
numatyti priemones 
sergamumui mažinti.  
 

2015 - 2017 
m. 

Direktorius, 
bendruomenės 
slaugytojas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

4.2.4. Ugdomųjų veiklų 
intensyvinimas įstaigos 
kieme. 

Gerėjantys ugdytinių, 
daugiau laiko 
praleidžiančių lauke 
judant, sveikatos 
rodikliai.  

2015 - 2017 
m. 

Bendruomenės 
slaugytojas 

Žmogiškieji 
ištekliai 
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4.3. Uždavinys - siekti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo gerinant ugdytinių sveikatos 
saugojimo kompetencijos ugdymą. 
 

1 2 3 4 5 
4.3.1. Tėvų-medikų 
savanorystės grupės 
įsteigimas. 

Tėvų-medikų rengti 
pranešimai, paskaitos, 
straipsniai, akcijos, 
konsultacijos tėvams ir 
pedagogams vykdant 
prevencinę vaikų 
sveikatos saugojimo  
programą. 

2016 m. Pavaduotojas 
ugdymui, 
bendruomenės 
slaugytojas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

4.3.2. Šeimų sporto 
švenčių rengimas 
gamtoje.  

Smagios vaikų, šeimos 
narių ir pedagogų 
veiklos bei patirtas 
bendrumo jausmas 
siekiant ugdytinių 
sveikatos tobulėjimo.   

2015 - 2017 
m. 

Pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai/ 
paramos lėšos 
300 € 

 
 
 
 
 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 
  

Strateginis veiklos planas tikslinamas ir koreguojamas kasmet. Strateginio plano įgyvendinimo 
analizė, priežiūra atliekama kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje. Analizę ir priežiūrą vykdo 
Strateginio veiklos plano priežiūros grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu. Mokytojų ir Mokyklos 
tarybai pateikiamos ataskaitos apie strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir pasiūlymus koregavimui. 
Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina strateginio plano koregavimus, pakeitimus. 

 
               2015 - 2017 m. strateginį veiklos planą parengė : 
 
               Milda Kaulavičiėnė - l.ė.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
               Irena Bagdanavičienė - mokyklos direktorė; 
               Rasa Jūrevičienė - mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
               Ona Dainienė - mokyklos vyr. buhalterė; 
               Vanda Astrauskienė - Magučių ugdymo skyriaus auklėtoja; 
               Vilma Vidžbelytė - mokyklos auklėtoja. 
   

PRITARTA: 
Zarasų „Lakštingalos“ 
mokyklos tarybos 
2015 m. sausio 20 d.  
posėdžio nutarimu Nr. PT-1 

 


