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                     Zarasų ,,Lakštingalos“ mokyklos  

                     direktoriaus 2018 m. sausio 31 d.  
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ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLOS 2018-2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS 

PLANAS 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Zarasų Lakštingalos mokyklos (toliau – Mokykla) 2018–2020 metų strateginio veiklos 

plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti įstaigos veiklą, pasirinkti tolimesnės veiklos 

kryptis ir prioritetus, telkti įstaigos bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo(si) ir socialumo 

problemas, numatyti kaip bus įgyvendinami valstybės, steigėjo bei įstaigos ugdymo kokybei 

keliami reikalavimai, kaitos pokyčiai. Rengiant strateginį veiklos planą atsižvelgta į įstaigos veiklos 

įsivertinimo rezultatus, bendruomenės siūlymus, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Geros 

mokyklos koncepciją, Zarasų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 metams, 

Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją. 

Strateginis veiklos planas rengiamas, siekiant efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, gerinti 

ugdymo(si) kokybę, sutelkti įstaigos bendruomenės pastangas švietimo pokyčiams, atitinkantiems 

šiuolaikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) sampratą, tikslingai naudoti finansinius, 

materialinius ir intelektinius išteklius. Strateginį planą įgyvendins mokyklos bendruomenė.  
2018–2020 metų strateginio veiklos plano tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinami 

mokyklos bendruomenės (tėvų, pedagogų, specialistų ir kitų darbuotojų) pastangomis. 

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla - vienintelė rajone ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

įkurta 1968 m. miesto centre, turinti Magučių ugdymo skyrių.   

  Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės. Mokyklos 

savininkė – Zarasų rajono savivaldybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Zarasų rajono savivaldybės taryba, kuri sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei mokyklos nuostatuose jos 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

Mokyklos buveinės adresas – Dariaus ir Girėno 30 a, LT–32118, Zarasai. Mokyklos 

grupė - bendrojo lavinimo mokykla, tipas – pagrindinė mokykla, mokyklos pagrindinė paskirtis – 

ikimokykliniam ugdymui skirtos mokyklos, kita paskirtis – intelekto sutrikimų turintiems skirtos 

mokyklos.  

Įstaigą lanko 1,5-6 m. amžiaus vaikai ir 6-27 m. amžiaus ugdytiniai, turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių.   

2017-09-01 duomenimis veikia 8 ikimokyklinio amžiaus grupės Zarasų 

„Lakštingalos“ mokykloje:  

2 – ankstyvojo amžiaus - 1,5 - 3 m. vaikams; 

6 – ikimokyklinio amžiaus -  3 - 6 m. vaikams. 

Magučių ugdymo skyriuje:  

3 ikimokyklinio  mišraus amžiaus grupės;  

Jungtinė specialioji (lavinamoji klasė) specialiųjų  ugdymo(si) poreikių turintiems 7 - 

21 m. amžiaus ugdytiniams; 

socialinių įgūdžių grupė -  21-27 m. amžiaus ugdytiniams.   

Įstaigą lanko 237 ugdytiniai (2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis). Ugdytinių skaičiaus 

kaita (1 pav.). 



2 

 

 

 

 

 
 

2017 m. rugsėjo 1 d. ugdytinių skaičius padidėjo, nes buvo atidaryta nauja 

ikimokyklinio amžiaus grupė Magučių ugdymo skyriuje. Dalinai išspręstas vaikų, augančių 

socialinės rizikos ikimokyklinio ugdymo prieinamumas. Šiuo metu iš socialinės rizikos šeimų lanko 

25 vaikai. 

Ugdymas vykdomas pagal:  

 -Ikimokyklinio ugdymo programą „Nuo prigimtinių galių plėtros iki mokyklinės 

brandos“; 

- Pradinio ugdymo individualizuotą programą; 

- Pagrindinio ugdymo individualizuotą programą; 

- Socialinių įgūdžių ugdymo programą. 

Ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  pagalbą teikia logopedas, 

specialusis bei socialinis pedagogas, kineziterapeutas. 

 Meninius gebėjimus padeda ugdyti meninio ugdymo mokytoja.  

Vaiko gerovės komisija koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, 

saugios ir palankios vaikui aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui įgyvendinama tarptautinė, pagalbos vaikams-

prevencinė programa „Zipio draugai“ 5-6 m. amžiaus grupėse. 

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus papildomai veikia ankstyvasis anglų kalbos 

ugdymas, papildoma sportinė krepšinio veikla. 
Mokykloje ugdymas yra orientuotas į svarbiausią pasiekimą – vaiko asmenybės 

brandinimą, taip pat į sėkmingą jo ugdymosi pažangą ir gerus pasiekimus. Siekiama bendro 

požiūrio ir sutelktų pastangų kryptingai ugdyti vaikus. 

Mokykloje dirba 5 administracijos darbuotojai (2 lentelė). 

2 lentelė 

 Mokyklos administracija  

Vardas, pavardė Pareigos Vadybinė kategorija 

 

Irena Bagdanavičienė Direktorė II vadyb. kateg. 

Rasa Jurevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadyb. kateg. 

Ona Dainienė Vyriausioji buhalterė - 

Aldona Pupeikienė Ūkvedė - 

Žana Bocevičienė Ūkvedė  Magučių ugdymo skyriuje - 

 

212 212 

237 

2015-2016 M. M. 2016-2017 M. M. 2017-2018 M. M. 
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Ugdytinių skaičiaus kaita 
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Mokyklai vadovauja direktorius. Jis skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir 

atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atsako už 

vadybinių funkcijų paskirstymą, už įstatymų ir etikos normų laikymąsi; už lopšelio-darželio veiklos 

rezultatus ir visą įstaigos veiklą. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už ugdymo proceso organizavimą, 

planavimą, priežiūrą, ugdymo rezultatų analizavimą, metodinės pagalbos teikimą, socializacijos ir 

prevencijos programų koordinavimą bei vykdymą, projektinės veiklos organizavimą. 

Iš viso mokykloje dirba 60 darbuotojų: 39 - Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje iš jų 16 

pedagogų, 21 – Magučių ugdymo skyriuje iš jų 9 pedagogai. Pedagogų statistika pagal turimas 

kvalifikacines kategorijas (3 pav.). 

3 pav. 

 
2015 m. -  auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 pedagogė. 

2016 m. – vyr. socialinio pedagogo kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 pedagogė, 

auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 pedagogė,  

2017 m. – vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 pedagogė. 

Pedagogų statistika pagal turimą išsilavinimą (4 pav). 

4 pav. 

 

6 

8 
 

5 

1 1 1 1 1 1 

Pedagogų kvalifikacija 

3 
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STUDIJUOJA IR SIEKIA ĮGYTI 
DALYKINĘ (IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO PEDAGOGIKA IR 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS) 
SPECIALIZACIJĄ 

ĮGIJĘ AUKŠTESNĮJĮ ARBA 
AUKŠTĄJĮ KOLEGINĮ 

IŠSILAVINIMĄ  

ĮGIJĘ AUKŠTĄJĮ 
UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ  

Pedagogų išsilavinimas 
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II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2015-2017 M.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

1. Tikslas – modernus ir kokybiškas ugdymas(is) 

1. Kurti inovatyvias  

edukacines erdves. 

Dalyvavimas Zarasų rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo projektų 

finansavimo atrankos konkurse. 

Gautas finansavimas - 500 eurų. 

Pradėtas įrenginėti aktyvaus 

judėjimo kiemelis. 

 

Tikslingas patalpų išnaudojimas 

įrengiant veiklos centrus 

saviraiškos, kūrybiškumo ir 

kiekvieno vaiko individualių 

poreikių tenkinimui ir plėtojimui 

(prausyklose-pojūčių lavinimo 

centrai).  

 

 

 

Dalyvavimas Zarasų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo projektų finansavimo atrankos 

konkurse. Gautas finansavimas -  500 

eurų. Aktyvaus judėjimo kiemelio 

papildymas naujais įrenginiais. 

 

Dalyvavimas geriausiai tvarkomų 

mokyklų edukacinių erdvių apžiūroje – 

konkurse. Magučių ugdymo skyrius 

laimėjo atrankos konkurse tarp 

dalyvaujančių Zarasų rajono 

ikimokyklinių įstaigų. 

 

Visose grupėse  atnaujintos  edukacinės 

veiklos erdvės: sukurtos  ramybės, 

tyrinėjimų erdvės. 

Dalyvavimas Zarasų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo projektų finansavimo atrankos 

konkurse. Gautas finansavimas -  600 

eurų. Aktyvaus judėjimo kiemelio 

papildymas naujais įrenginiais. 

 

Bendradarbiavimas su tėvais įgalinant 

lauko erdves patirtiniam  vaiko 

ugdymui(si). Įstaigos projekto 

„Kuriame savo vaikams“ 

įgyvendinimas.  

 

Erdvių vaikų intelekto ugdymui, 

kūrybai ir saviraiškai papildymas 

edukacinėmis priemonėmis ir 

lavinamaisiais žaidimais.  

2. Tobulinti 

ikimokyklinio ir 

lavinamosios klasės  

ugdymo turinį. 

Parengtas ir patvirtintas Magučių 

ugdymo skyriaus lavinamosios 

klasės ugdymo planas 2015-2017 

m. m. 

 

Patobulinti individualūs ugdymo 

Sukurta nauja vaikų pasiekimų 

vertinimo sistema. Parengtas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašas pagal naujas švietimo ir mokslo 

ministerijos parengtas rekomendacijas. 

 

Parengtas ir patvirtintas Magučių 

ugdymo skyriaus specialiosios 

lavinamosios klasės ugdymo planas 

2017-2019 m. m. 

 

Pradėtas ankstyvasis užsienio (anglų) 



5 

 

 

 

2015-2017 M.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

planai specialiųjų poreikių 

turintiems ugdytiniams. 

Pedagogai savaitės planą planuoja 

atnaujintoje veiklos plano savaitei 

formoje. 

 

kalbos ugdymas 4-6 metų amžiaus 

vaikams. 

 

Vykdoma papildoma sportinė krepšinio 

veikla. 

3. Diegti netradicinius 

ugdymo metodus ir 

būdus organizuojant 

kokybišką kasdieninę 

veiklą. 

 

IKT kompetencijų įgijimas, 

dirbant su interaktyviąja lenta ir 

taikymas 

ugdymo turinio įgyvendinimui.  

 

Tėvų (rūpintojų, globėjų)  

talkinimas, organizuojant veiklas 

grupėse: 

„Mano profesija“, „Paskaityk man 

pasaką“. 

 

Netradiciniai užsiėmimai lauke 

„Mažoji stovyklėlė“. 

 

Bendradarbiavimas su Visagino 

lopšeliu – darželiu „Ąžuoliukas“, 

dalyvaujant lietuvių liaudies 

ratelių ir šokių festivalyje „Suk, 

suk ratelį“: 

Utenos lopšeliu – darželiu  

„Voveraitė“ „Rudenėlio šventė“. 

 

Dalyvavimas Zarasų krašto muziejaus, 

Zarasų viešosios bibliotekos , Gražutės 

regioninio parko direkcijos edukacinėse 

programose. 

 

Ugdymas netradicinėse aplinkose: 

Zarasų priešgaisrinėje gelbėjimo 

tarnyboje, policijos komisariate. 

 

Bendri įstaigos projektai: 

„Spalvų dienos“, edukaciniai kalėdiniai 

užsiėmimai visai šeimai „Kuriame savo 

šeimos angelą“; „Tėčio mankštelė“; 

Tarpgrupinis bendradarbiavimas - 

„Kaimynų dienos. 

 Bendradarbiavimas su Visagino 

lopšeliu – darželiu „Kūlverstukas“ 

organizuojamoje mažųjų olimpiadoje.   

 

Įgyvendintas metinis ugdomosios 

veiklos projektas „Metų spalvos“. 

 

Dalyvavimas respublikinėje iniciatyvoje 

„Pakviesk vyrą į darželį“.   

 

Realaus pasaulio pažinimo ugdymo 

organizavimas už mokyklos ribų 

esančiose aplinkose: Zaraso ežero 

pakrantėje, Didžiojoje saloje. 

 

Suorganizuota augintinių paroda 

grupėse. 

Bendradarbiavimas su Visagino lopšeliu 

– darželiu „Ąžuoliukas“, dalyvaujant 

lietuvių liaudies ratelių ir šokių 

festivalyje „Suk, suk ratelį“. 
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2015-2017 M.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

4. Tobulinti įstaigos 

veiklų stebėsenos ir 

vertinimo sistemą. 

 

 

Parengtas ugdomosios veiklos 

stebėsenos tvarkos aprašas. 

Vykdomas įstaigos 2015-2016 m. m 

veiklos kokybės įsivertinimas 

naudojantis tėvų ir pedagogų apklausų 

duomenimis,  Įsivertinimo sistemos 

diegimas IQES online platformos 

pagalba. 

Įsivertinimo duomenis naudojami 

įstaigos veiklos tobulinimui. 

Mokslo metų pabaigoje vykdomas 

pedagogų darbo rezultatų įsivertinimas. 

Parengtas ir pristatytas pedagoginės 

veiklos stebėsenos planas 2016-2017 m. 

m.  

Vykdomas įstaigos 2016-2017 m. m. 

veiklos kokybės įsivertinimas 

naudojantis tėvų ir pedagogų apklausų 

duomenimis,  Įsivertinimo sistemos 

diegimas IQES online platformos 

pagalba. 

 

2. Tikslas – solidari ir besimokanti bendruomenė 

 

2.1. Puoselėti 

besimokančios 

bendruomenės idėją. 

Kvalifikacijos kėlimas: 

5 kvalifikaciniai renginiai vienam 

pedagogui per metus. 

 

Atliktas direktoriaus vadybinės 

veiklos ir kompetencijos atitikties 

nustatymas turimai II  

kvalifikacinei kategorijai. 

 

Kvalifikacijos kėlimas: 4 kvalifikaciniai 

renginiai vienam pedagogui per metus. 

 

Vadovų vadybinių kompetencijų 

tobulinimas. Direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui įgyta III vadybinė kategorija. 

 

Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje 

surengta konferencija „Veikiame 

drauge“. 

 

Metodiniai pasitarimai, gerosios 

patirties pasidalijimas atvykus iš 

kvalifikacinio renginio. 

Kvalifikacijos kėlimas: 3 kvalifikaciniai 

renginiai vienam pedagogui per metus. 

 

Auklėtojų padėjėjų kvalifikacijos 

tobulinimas ,,Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogikos ir psichologijos teorinių ir 

praktinių žinių pagrindai“.  
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2015-2017 M.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

2.2. Tobulinti įstaigos 

bendruomenės narių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kultūrą. 

Metodinė išvyka į Panevėžio 

lopšelį – darželį „Papartėlis“. 

 

Atnaujintos įstaigos vidaus darbo 

tvarkos taisyklės. 

 

Atnaujinti pareigybių aprašymai. 

Metodinė išvyka į Druskininkų lopšelį – 

darželį „Bitutė“. 

 

Renginys nepedagoginiams 

darbuotojams „Mūsų dienos kaip 

šventė“. 

Pasibuvimai neformalioje aplinkoje. 

Mokytojų dienos proga vykome į 

Vajasiškio bendruomenės edukacinę 

programą „XIX amžiaus kaimas“, 

adventiniu laikotarpiu į Šlyninkos 

vandens malūno organizuojamą 

edukacinę programą „Adventas“, 

dalyvavome edukacinėje programoje 

„Mano komanda gali“. 

Atnaujinti pareigybių aprašymai, 

kuriuose aiškiai apibrėžtos darbuotojų 

funkcijos, teisės ir pareigos. 

 

Visų bendruomenės narių dalyvavimas 

Zarasų labdaros ir paramos fondo 

„Išgirsk mane“ rengiamų darbų, skirtų 

paramai mugėje. 

 

 

2.3. Aktyvinti šeimų 

dalyvavimą mokyklos 

veikloje. 

 

Surengtos ,,Atvirų durų dienos“.  

 

Bendri pedagogų ir tėvų įstaigos 

2014-2015 m. m. projektai: 

- Tėvų vedamos veiklos grupėse; 

- Darželio gimtadienis su šeima; 

- Sveikinimas tarptautinės 

mokytojo dienos proga „Laiškas 

darželiui“; 

- Kalėdinio žaisliuko paroda. 

 

 

Bendri pedagogų ir tėvų įstaigos 2015-

2016 m. m. projektai: 

- Darželio pristatymas „Lakštingalos 

daina“; 

- Darželio gimtadienis su šeima; 

- Metodinių darbų paroda „Spalvos 

mano vaiko gyvenime“ ; 

- Velykinė  pramoga „Zuikis ir 

beždžionė; 

- Sveikinimas tarptautinės mokytojo 

dienos proga „Auklėtojos portretas“; 

- Edukaciniai užsiėmimai šeimai 

„Kuriame savo šeimos angelą“. 

Bendri pedagogų ir tėvų įstaigos 2016-

2017 m. m. projektai: 

- Vaidiname vaikams ir su vaikais“; 

- Edukacinės erdvės lauko žaidimams - 

- „Kuriame savo vaikams“; 

- „Lakštingalos diena“; 

- Sveikinimas tarptautinės mokytojo 

dienos proga „Duris pravėrus...“; 

- „Šviesos šventė“; 

- Adventinių kalendorių paroda. 
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2015-2017 M.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

3. Tikslas – efektyvi  pagalba vaikui ir jo šeimai 

3.1. Sukurti optimalias 

sąlygas gauti vaikui ir 

jo šeimai savalaikę ir 

efektyvią pagalbą. 

2014-2015 m. m. vaiko gerovės 

komisijos veiklos  plano 

įgyvendinimas. 

 

Organizuojamas ir 

koordinuojamas prevencinis 

darbas, atsižvelgiant į 

individualius ugdytinių poreikius. 

 

2015-2016 m. m. vaiko gerovės 

komisijos veiklos  plano įgyvendinimas. 

 

 

Dalyvavimas respublikinėje veiksmo 

savaitėje „Be patyčių“ 2016. 

2017 metų vaiko gerovės komisijos 

veiklos  plano įgyvendinimas. 

Parengtas ir patvirtintas vaiko gerovės 

komisijos darbo reglamentas. 

 

Parengtas ir patvirtintas patyčių 

prevencijos ir stebėsenos tvarkos 

aprašas. 

Naujos grupės įkūrimas ikimokyklinio 

amžiaus vaikams Magučių ugdymo 

skyriuje. 

 

Savivaldybės nutarimu įsteigta: 

0,25 etato - logopedo pareigybė; 

0,25 etato – meninio ugdymo pedagogo 

pareigybė; 

1,5 etato – ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos pareigybė; 

1 etatas – auklėtojos padėjėjos 

pareigybė. 

3.2. Tobulinti pagalbos  

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, sistemą. 

 

Sistemingas logopedo, specialiojo 

pedagogo, socialinio pedagogo, 

kineziterapeuto pagalbos  teikimas 

pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintas logopedo, specialiojo 

pedagogo, socialinio pedagogo 

parengtas programas 2014-2015 

Sistemingas logopedo, specialiojo 

pedagogo, socialinio pedagogo 

pagalbos, kineziterapeuto teikimas 

pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas 

logopedo, specialiojo pedagogo, 

socialinio pedagogo parengtas 

programas 2015-2016 m. m. 

Sistemingas logopedo, specialiojo 

pedagogo, socialinio pedagogo, 

kineziterapeuto pagalbos  teikimas 

pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas 

logopedo, specialiojo pedagogo, 

socialinio pedagogo parengtas 

programas 2016-2017 m. m. 
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2015-2017 M.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

m. m. 

Ugdymo turinio 

individualizavimas, 

individualizuotų programų 2014-

2015 m. m. įgyvendinimas. 

 

Ugdymo turinio individualizavimas, 

individualizuotų programų 2015-2016 

m. m. įgyvendinimas. 

 

Parengtas Zarasų „Lakštingalos“ 

mokyklos specialiosios pedagoginės 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašas. 

 

Ugdymo turinio individualizavimas, 

individualizuotų programų 2016-2017 

m. m. įgyvendinimas. 

3.3. Teikti kokybišką 

socialinę pagalbą, 

mažinti socialinę 

atskirtį tarp vaikų. 

 

 

Tęsiamas inovatyvaus modelio 

įgyvendinimas ir visavertis 

socialinės atskirties šeimose 

augančių vaikų ugdymas 

Magučių ugdymo skyriuje. 

Grupę lanko 16 vaikų. 

 

Vykdomas vaikų pavėžėjimas, 

pagal sudarytą grafiką, paskirti 

atsakingi asmenys. Pavežamų į/iš 

mokyklą(os) mokinių skaičius 54 

ugdytiniai. 

Nemokamai maitinamų mokinių 

skaičius:  

- 100% nemokamai maitinami 39 

ugdytiniai (16 iš jų Magučių 

ugdymo skyriuje); 

- 50%  mažinamas  mokestis už 

maitinimą  45 ugdytiniams (8 iš  

jų  Magučių ugdymo skyriuje). 

Vykdomas vaikų pavėžėjimas, pagal 

sudarytą grafiką, paskirti atsakingi 

asmenys. Pavežamų į/iš mokyklą(os) 

mokinių skaičius 55 ugdytiniai. 

 

Nemokamai maitinamų mokinių 

skaičius:  

- 100% nemokamai maitinami 41 

ugdytiniai (12 iš jų Magučių ugdymo 

skyriuje); 

- 50%  mažinamas  mokestis už 

maitinimą  47 ugdytiniams (12 iš  jų  

Magučių ugdymo skyriuje). 

  

 

 

 

 

 

 

2017-09-01 atidaryta Magučių ugdymo 

skyriuje nauja ikimokyklinio amžiaus 

vaikams skirta grupė. (Šioje ir kitose 

grupėse integruojami vaikai iš 

socialinės rizikos šeimų.)  

 

Vykdomas vaikų pavėžėjimas, pagal 

sudarytą grafiką, paskirti atsakingi 

asmenys. Pavežamų į/iš mokyklą(os) 

mokinių skaičius 52 ugdytiniai. 

Nemokamai maitinamų mokinių 

skaičius:  

- 100% nemokamai maitinami 45 

ugdytiniai (24 iš jų Magučių ugdymo 

skyriuje); 

- 50%  mažinamas  mokestis už 

maitinimą  62 ugdytiniams (18 iš  jų  

Magučių ugdymo skyriuje). 

  



10 

 

 

 

2015-2017 M.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

4. Tikslas – saugi, sveika ir šiuolaikiška aplinka 

4.1. Gerinti saugios ir 

sveikos ugdymo(si) 

aplinkos kokybę. 

Atliktas senų medinių lauko 

aikštelių įrengimų kapitalinis 

remontas.  

 

Magučių ugdymo skyriuje 

buvusios bibliotekos patalpose, 

atlikus remontą savomis 

lėšomis, įrengtas mišraus 

amžiaus ikimokyklinės grupės 

miegamasis. Vaikų rūbinė 

perkelta į naujas patalpas. 

Įsigyta interaktyvi lenta Magučių 

ugdymo skyriaus lavinamojoje klasėje. 

 

Magučių ugdymo skyriuje pastatyti 

nauji šildymo katilai. 

2 kartus per metus įsigyta naujų 

ugdymo(si) priemonių, papildant vidaus 

ir lauko edukacines erdves. 

 

4.2. Tobulinti vaikų 

sveikatos stiprinimo 

strategiją. 

Dalyvavimas „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ programose. 

 

Sveikatingumą puoselėjančių 

žaismingų projektų 

įgyvendinimas: 

„Daržovių mankštelė“, „Sveiko 

obuolio diena“, „Švarių rankyčių 

šokis", „Kamuolio dienos“. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

nacionalinio projekto „Sveikatiada“ 

organizatoriais. 

Vykdomos siūlomos „Sveikatiados“ 

veiklos, kuriomis siekiama formuoti 

sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo 

įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklų 

bendruomenėse. 

„Sportuoju rudenį, žiemą, pavasarį, 

vasarą“. 

Tęsiamas dalyvavimas nacionaliniame 

„Sveikatiados“ projekte.  

Sveikatingumo savaitės – „Kas dieną 

ant sniego“; „Sportuoju su savo šeima“; 

„Vasaros pramogos lauke“, „Sveikas 

ruduo“. 
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2015-2017 M.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

4.3. Siekti tėvų ir      

pedagogų 

bendradarbiavimo 

gerinant vaikų 

sveikatos saugojimo 

kompetencijos ugdymą. 

 

Informacija tėvų lentose. 

 

Skelbiami aktualūs pedagoginiai, 

psichologiniai, medicininiai 

straipsniai. 

 

Atlikta tėvų lūkesčių analizė. 

Informacija tėvų lentose. 

 

Skelbiami aktualūs pedagoginiai, 

psichologiniai, medicininiai straipsniai. 

 

Informacija tėvų lentose. 

 

Skelbiami aktualūs pedagoginiai, 

psichologiniai, medicininiai straipsniai. 

 

Visus vienijanti akcija „Pėstute į 

darželį“. 
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  III SKYRIUS  

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

 

Stiprybės  Silpnybės  

 

1. Aktyvus tėvų dalyvavimas įstaigos 

organizuojamose veiklose, projektuose. 

 

1. Neefektyviai veikia įstaigos stebėsenos,  

vertinimo ir įsivertinimo sistema. 

 

2. Ugdytiniams teikiama kvalifikuota specialioji 

pagalba. 

2. Trūksta informacinių komunikacinių 

technologijų valdymo įgūdžių ir motyvacijos 

nuosekliai jas taikyti ugdymo procese. 

 

3. Saugomos ir puoselėjamos mokyklos tradicijos. 3. Nepakankamai aktyvi mokyklos taryba. 

4. Užtikrinamas ugdytinių saugumas. 4. Tarptautinės, šalies programų, projektų 

paramos lėšų įsisavinimas ir panaudojimas. 

 

Galimybės 

 

Grėsmės 

1. Taikyti įvairesnius ugdymo(si)  būdus ir metodus.  

 

1. Didėjanti gyventojų emigracija. 

2. Tobulinti veiklos įsivertinimo kokybę. 

 

2. Daugėja vaikų, turinčių sveikatos ir emocijų 

bei elgesio sutrikimų. 

 

3. Plačiau naudoti IT teikiamas galimybes. 3. Didėjantis vaikų, augančių rizikos šeimose 

skaičius. 

 

4. Mokytojų ir kitų specialistų tobulinimasis 

nuotoliniu būdu. 

 

4. Aukštas nedarbingumo lygis rajone. 

 

 

IV SKYRIUS 

VIZIJA IR MISIJA 

 

Mokyklos vizija  – saugi, kūrybiška mokykla, kurioje tobulėja kiekvienas. 

 

Mokyklos misija – padėti kiekvienam mokytis pagal gebėjimus, įgyvendinant 

ikimokyklinio, individualizuoto pradinio, pagrindinio bei socialinių įgūdžių ugdymo programas.  

 

 

 

V SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

Siekiant mokyklos vizijos suformuluoti mokyklos veiklos tikslai, uždaviniai bei priemonės 

(5 lentelė).  
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5 lentelė 

 

1. TIKSLAS 1. Gerinti ugdymo(si)  kokybę. 

 

UŽDAVINIAI 1.1. Siekti, kad būtų organizuojamas turiningas, prasmingas, 

integralus į vaiką bei jo poreikius orientuotas ugdymo procesas. 

1.2. Taikyti tikslingus, kūrybiškus, aktyvius, ugdymo(si) metodus 

veikloje (įskaitant IKT), siekiant ugdymo(si) kokybės. 

1.3.  Siekti geriausių vaiko pasiekimų ir nuolat daromos pažangos. 

1.4. Siekti profesionalaus darbo su gabiaisiais bei vaikais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

1.5.  Kurti naujas, saugias, skatinančias veikti ugdymo(si) aplinkas, 

bei  turtinti jas naujomis ugdymo(si)  priemonėmis. 

2. TIKSLAS 2. Sutelkti darnią mokyklos bendruomenę nuolat kryptingai 

lavintis.  

UŽDAVINIAI 2.1. Stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių pedagogams nuolat 

tobulinti kvalifikaciją, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą. 

2.2. Stimuliuoti nuolatinį pozityvios patirties perėmimą, talkinimą 

vieni kitiems ir dalijimąsi tarp pedagogų. 

 

3. TIKSLAS 3. Tobulinti ugdymo(si) kokybės ir ugdytinių pažangos 

vertinimo ir įsivertinimo sistemą. 

UŽDAVINIAI 3.1. Sistemingai vertinti ir  įsivertinti ugdymo(si) kokybę. 

3.2. Siekti, kad informacija apie mokymąsi būtų teikiama laiku, 

būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną ugdytinį siekti 

asmeninės pažangos.  

4. TIKSLAS 4. Tobulinti ir plėtoti vadybos ir lyderystės kompetencijas. 

UŽDAVINIAI 4.1. Siekti komandinio bendradarbiavimo. 

4.2. Kurti reflektuojančių, kūrybingų ir profesionalių mokytojų, 

tėvų (rūpintojų, globėjų)  bendruomenę. 

  

 

 

Tikslų įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 6 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus. 

 

6 lentelė 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai 
 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2017 m.  

rezultatas 

Numatomi rezultatai 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Vykdomos ugdymo programos atitinka 

Zarasų miesto gyventojų poreikius, procentais 

 

90 95 100 100 

2. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių 

100 100 100 100 
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Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2017 m.  

rezultatas 

Numatomi rezultatai 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

skaičiaus, procentais 

 

3. Darbuotojų profesinis tobulėjimas vykdomas 

nuosekliai ir planingai, procentais 

 

80 90 100 100 

4. Švietimo, socialinė pagalba mokiniams 

teikiama laiku ir kvalifikuotai, procentais 

 

85 90 100 100 

5. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo(si) 

aplinka, procentais 

 

90 95 100 100 

6. Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, procentais 

 

100 100 100 100 

7. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai, procentais 

 

80 100 100 100 

8. Lauko aplinkos įgalinimas vaikų 

ugdymui(si), procentais 

 

80 90 95 100 

9. Ugdymo turinio dėstymas taikant inovatyvias 

ugdymo priemones, procentais 

 

60 70 80 90 

10. Įrengtos naujos edukacinės erdvės, 

procentais  

 

70 80 90 100 

11. Naujų edukacinių erdvių sukūrimas 

socialinių įgūdžių grupės ugdytiniams Magučių 

ugdymo skyriuje, procentais  

 

50 70 100 100 

 

 

VI SKYRIUS 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

       Mokykla finansuojama iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto. Mokykla turi pavedimų 

lėšas, kurias sudaro juridinių arba fizinių asmenų gautos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti. 

 Finansavimas ir išteklių naudojimas tiesiogiai susietas su įstaigos strateginio plano tikslais ir 

jų įgyvendinimu.  

 Tikslingai investuoti lėšas į ugdomosios aplinkos turtinimą; 

 Tikslingai investuoti lėšas į bendruomenės narių mokymąsi ir kvalifikacijos tobulinimą; 

  Tikslingai investuoti lėšas į IKT diegimą; 

  Pritraukti programų lėšas naujos įrangos įsigijimui, žaidimų aikštelių atnaujinimui. 

Mokyklos lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 7 lentelėje. 
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Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) 

7 lentelė 

Ekonominės klasifikacijos grupės 
Asignavimai 

2018 m. 

Lėšų 

poreikis 

2018 m. 

Projektas 

2019 m. 

Projektas 

2020 m. 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 

604,7 

 

604,7 624,7 639,9 

 

 

1.1. išlaidoms 

 

604,7 

 

604,7 624,7 639,9 

 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 411,5 

 

411,5 418,0 424,0 

 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

4,2 

 

 

4,2 10,0 4,0 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 

 

 

   

 

 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ 

VISO: 

604,7 604,7 624,7 639,9 

 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 
339,4 339,4 349,2 354,8 

 

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos 

SB 

325,4 325,4 335,0 340,5 

 

2.1.1.2. Pajamos už atsitiktines 

paslaugas SB(SP) 

14 14 14,2 14,3 

 

2.1.1.3. Pajamos už atsitiktines 

paslaugas SB(SPN) 

    

2.1.1.4. Valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

SB(VB) 

1,2 1,2 1,2 1,3 

 

Magučių ugdymo skyriaus ūkio 

išlaidoms SB(VB) 

13,4 13,4 13,6 13,8 

 

2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės 

biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos 

MK(K) 

250,7 250,7 260,7 270,0 

 

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų 

savivaldybių už atvykusius mokinius 

SB(MK) 

    

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 0,6 0,6 0,6 0,6 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Mokyklos 2018-2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, produkto vertinimo kriterijų suvestinė pateikiama 8 lentelėje. 

8 lentelė 

 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas 

Planuojamos 

lėšos 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Gerinti 

ugdymo(si)  

kokybę. 

 

 

1.1. Siekti, kad būtų 

organizuojamas 

turiningas, 

prasmingas, 

integralus į vaiką bei 

jo poreikius 

orientuotas ugdymo 

procesas. 

1.1.1. ikimokyklinio ugdymo 

programos atnaujinimas ir  

įgyvendinimas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius skaičius, vnt. 

225 226 227 

1.1.2. individualizuotų 

programų įgyvendinimas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokinių skaičius, vnt. 7 8 8 

1.1.3. socialinių įgūdžių 

programos įgyvendinimas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokinių skaičius, vnt. 5 5 5 

1.1.4. sveikatingumo,  

meninio ugdymo, pažintinių,  

pilietinio ir tautinio ugdymo  

projektų įgyvendinimas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Projektų skaičius, vnt. 7 7 7 

1.1.5. papildomų 

pasirenkamų veiklų 

organizavimas 

Biudžeto 

lėšos 

Papildomų veiklų skaičius, 

vnt. 

2 3 3 

1.2. Taikyti 

tikslingus, 

kūrybiškus, aktyvius, 

ugdymo(si) metodus 

veikloje (įskaitant 

IKT), siekiant 

1.2.1. Dalyvavimas 

seminaruose, konsultantų 

kvietimas, savarankiškas 

tobulinimasis 

 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

Spec. 

programa SP 

Kvalifikacijos renginių, 

ugdančių aktyviųjų, 

kūrybiškumą skatinančių 

ugdymo metodų taikymo 

kompetencijas, skaičius, vnt. 

2 2 2 
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Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas 

Planuojamos 

lėšos 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

ugdymo(si) kokybės. 1.2.3. Interaktyvių 

pateikčių rengimas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sukurtų interaktyvių pateikčių 

skaičius vienam pedagogui 

2 ir 

daugiau 

3 ir 

daugiau 

3 ir 

daugiau 

1.3. Siekti geriausių 

vaiko pasiekimų ir 

nuolat daromos 

pažangos. 

1.3.1. Stebėjimas, vertinimas, 

numatant kiekvieno vaiko 

ugdymo(si) perspektyvą, 

galimus pasiekimus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Apibendrinamojo vertinimo 

atlikimas  

2 kartus 2 kartus 2 kartus 

1.4. Siekti 

profesionalaus darbo 

su gabiaisiais bei  

vaikais turinčiais 

specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių. 

1.4.1. Kvalifikacijos kėlimas  0,8 Kvalifikacijos renginių 

skaičius, vnt. 

2 3 3 

1.4.2. Darbo su gabiaisiais 

vaikais užtikrinimas 

0,7  Gabiųjų vaikų skaičius 3 4 5 

1.4.3. Darbo su vaikais, 

turinčiais specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

užtikrinimas 

Biudžeto lėšos  

 

 

Pareigybių skaičius: 

Logopedas 1,5 

Specialusis pedagogas 1 

Socialinis pedagogas 1 

Kineziterapeutas 0,25 

Psichologas 0,25 

4 5 5 

1.5. Kurti naujas, 

saugias, skatinančias 

veikti ugdymo(si) 

aplinkas, bei turtinti 

esamas naujomis 

priemonėmis. 

1.5.1. Aprūpinimas 
kompiuterine technika 

1,8 Kompiuterinės technikos 

įsigijimas vnt. 

3 2 2 

1.5.2.  Vidaus edukacinių 

aplinkų kūrimas, tobulinimas 

3,6 Edukacinių aplinkų skaičius, 

vnt. 

14 15 16 

1.5.3.Aprūpinimas 

ugdymo(si) priemonėmis 

1,3 Įsigyjamų priemonių 

dažnumas 

2 kartus 2 kartus 2 kartus 

1.5.4. Tvoros Magučių 

ugdymo skyriuje įrengimas 

10,0 Tvoros ilgis 245 m  1  

1.5.5. Žaidimų aikštelių 

atnaujinimas 

0,7 Erdvių, skirtų žaidimams 

skaičius 

9 9 9 

1.5.6. Relaksacijos kambario 

įkūrimas Magučių ugdymo 

skyriuje 

0,8 Erdvių skaičius, vnt. 1   
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Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas 

Planuojamos 

lėšos 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

2.  Sutelkti 

darnią 

mokyklos 

bendruomenę 

nuolat 

kryptingai 

lavintis. 

2.1. Stiprinti 

motyvaciją 

suteikiant galimybių 

pedagogams nuolat 

tobulinti 

kvalifikaciją, 

didinant šiuolaikinių 

technologijų 

išmanymą.  

2.1.1. Darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas ir 

atestacijos vykdymas 

 

0,7 Kvalifikacijos tobulinimo 

dienų vienam darbuotojui 

skaičius, vnt. 

5 ir 

daugiau 

5 ir 

daugiau 

5 ir 

daugiau 

Besiatestuojančių pedagogų 

skaičius, vnt. 

1 2 2 

2.1.2. Pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas nuotoliniu būdu 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

 

Kvalifikacijos tobulinimo 

dienų nuotoliniu būdu vienam 

darbuotojui skaičius, vnt. 

1 2 2 

2.2. Stimuliuoti 

nuolatinį pozityvios 

patirties perėmimą ir 

dalijimąsi tarp 

pedagogų. 

 

2.2.1. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

organizavimas 

Spec. 

programos 

lėšos 

Organizuojamų renginių 

skaičius 

1 1 1 

2.2.2. Informacijos sklaida 

viešose, virtualiose  erdvėse 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Straipsnių skaičius vienam 

pedagogui vnt. 

2 2 2 

3. Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybės ir 

ugdytinių 

pažangos 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

sistemą. 

3.1. Sistemingai 

vertinti ir įsivertinti 

ugdymo(si) kokybę. 

3.1.1. Įstaigos darbuotojų 

veiklos įsivertinimo sistemos 

tobulinimas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Darbuotojų įsivertinimų 

skaičius per metus vnt. 

1 1 1 

3.1.2. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

sistemos tobulinimas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo skaičius per 

metus vnt. 

1 1 1 

3.1.3. Vaiko  

asmeninės pažangos 

vertinimo sistemos 

tobulinimas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaiko asmeninės pažangos 

apibendrinamojo vertinimo 

skaičius per metus vnt. 

2 2 2 

3.2. Siekti, kad 

informacija apie 

pasiekimus ir daromą 

3.2.1. Elektroninio dienyno 

įdiegimas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

Elektroninio dienyno skaičius 

vnt. 

1   
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Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas 

Planuojamos 

lėšos 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

pažangą būtų 

teikiama laiku, būtų 

informatyvi, 

asmeniška. 

 

4. Ugdyti 

mokyklos 

bendruomenės 

narių lyderystę. 

4.1. Siekti 

komandinio 

bendradarbiavimo. 

 

4.1.1. Planavimas veikiant 

drauge, darbo grupėse,  

į(si)traukiant tėvams 

(rūpintojams, globėjams) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Susirinkimų skaičius vnt. 3 3 3 

4.2. Kurti 

reflektuojančių, 

kūrybingų ir 

profesionalių 

mokytojų, tėvų 

(rūpintojų, globėjų)  

bendruomenę. 

4.2.1. Darbas kūrybinėse 

veiklos grupėse (renginių, 

projektų organizavimas). 

4.2.2. Bendrų diskusijų 

organizavimas. 

4.2.3. Aktyvi mokyklos 

savivalda. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Renginių skaičius vnt. 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






