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I. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2009-03-04 d. sprendimu „Dėl Vilniaus pradinės 

mokyklos pertvarkymo“ Nr. 1-902  mūsų įstaiga pertvarkyta į Vilniaus Žaliakalnio darželį-mokyklą 

ir dabar  teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą Naujosios Vilnios mikrorajono 2-11 

metų vaikams. 

Darželyje-mokykloje kuriama ugdytiniams saugi aplinka. Siekiama puikaus ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įsisavinimo. Didelis dėmesys skiriamas menui, 

muzikai, doriniam ir valstybinės kalbos ugdymui, projektinei veiklai. Darželis-mokykla palaiko 

glaudžius ryšius su moksleivių tėvais, yra bendraujanti ir bendradarbiaujanti organizacija. 

Užtikrinamas baigusių mokyklą mokinių ugdymosi tęstinumas Vilniaus J.I.Kraševskio gimnazijoje 

, Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijoje. 

Siekiama suformuoti teigiamas vertybines nuostatas bei kompetencijas, išugdyti vaikams 

poreikį mokytis visą gyvenimą.   

Darželio-mokyklos misija – vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

programas, kurti vaikui palankias ugdymo(si), socializacijos ir saviraiškos sąlygas, siekti mokytojų 

profesinio tobulėjimo, palaikyti glaudžius ryšius su tėvais, šeima, teikti specialiąją pedagoginę 

pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, užtikrinti lygias ugdymo(si) sąlygas skirtingus gebėjimus 

turintiems, įvairios socialinės padėties vaikams, perteikti mokiniams bendrąsias vertybines 

nuostatas.    

Darželio-mokyklos vizija - kokybiškas švietimo paslaugas teikianti, atvira kaitai ir 

naujovėms ugdymo įstaiga, kurioje bendruomenės nariai bendradarbiauja, dirba, kuria, ugdo(si) 

saugioje, jaukioje, patrauklioje aplinkoje. 

Darželio-mokyklos filosofija. Pasaulyje, kuris pašėlusiu tempu lekia į priekį, sutik tavęs 

vertą draugą, nutiesk bendradarbiavimo tiltą tarp vaiko, pedagogo, šeimos, bendruomenės.   
Vilniaus Žaliakalnio darželyje-mokykloje mokosi 127 moksleiviai, 37 priešmokyklinukai, 

darželį lanko – 115 ikimokyklinukų.  

Ikimokyklinių grupių skaičius – 5 

Priešmokyklinio ugdymo grupės - 2 

Klasių komplektų skaičius – 8          

Darželyje-mokykloje dirba 50 darbuotojų. 

Pedagogų kvalifikacija: 

  Metodininkų -10 

 Vyresniųjų mokytojų – 7 

 Mokytojų – 9 

Darželyje- mokykloje veikia metodiniai būreliai : 

 Pradinių klasių mokytojų 

 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų 

Darželyje- mokykloje veikiančios savivaldos institucijos: 

 Mokyklos taryba 

 Mokytojų taryba 

Darželis-mokykla teikia bendrąjį pradinį išsilavinimą, ankstyvąjį anglų kalbos mokymą. 

Vaikai ugdomi vadovaujantis bendrosiomis ir darželio-mokyklos pedagogų parengtomis 

programomis. Darželyje-mokykloje ugdytiniams teikiama logopedo, psichologo, socialinio 

pedagogo ir slaugytojo pagalba. 
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II. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ 

 

Veiklos sritis 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Ugdymo 

turinys 

- sudarant ugdymo planą ir 

ikimokyklinio ugdymo 

programą atsižvelgiama į tėvų 

ir mokytojų pageidavimus. 

 

  

 

- dideli mokymosi krūviai; 

 

 - neišnaudotos visos ugdymo 

plano teikiamos galimybės 

individualizuojant ugdymo 

turinį; 

 

- mokytojai ir auklėtojos 

nederina veiklos planų 

tarpusavyje. 

 

 

- labiau integruoti atskirų 

dalykų programas; 

 

- į planavimo procesą 

reikia daugiau įtraukti 

tėvus; 

 

-ikimokyklinio ugdymo 

proceso organizavime 

išnaudoti kitų 

ikimokyklinių įstaigų 

patirtį; 

 

-darželio ugdytinių ir 

mokyklos mokinių 

bendradarbiavimas. 

- didelės mokomųjų programų 

apimtys; 

 

-orientacija į žinias, o ne į mokymą 

mokytis; 

 

  

Mokymosi 

pasiekimai 

- daugumą tėvų tenkina 

mokymo lygis; 

 

-daugumos mokinių 

mokymosi pasiekimai atitinka 

pagrindinio lygio 

reikalavimus; 

 

-auklėtojos stengiasi 

pritaikyti ugdymo(si) procesą 

vaikų grupės ir kiekvieno 

vaiko poreikiams bei 

galimybėms; 

 

-garsindami  darželio-

mokyklos vardą aktyviai 

dalyvaujame įvairiuose 

 - gana dažnai mokytojas ir 

auklėtojas būna pagrindinis 

informacijos šaltinis; 

 

 

-mokytojai ir tėvai 

bendradarbiauja, tačiau gana 

paviršutiniškai. 

 

  

- labiau naudoti 

bendradarbiavimo 

teikiamas galimybes, 

aiškintis ugdymo 

rezultatų blogėjimo 

priežastis; 

 

- labiau išnaudoti 

informacijos šaltinių 

įvairovę;  

 

-lanksti ikimokyklinukų 

pasiekimų vertinimo 

sistema.  

  

- gana didelis atskirų klasių 

pažangumo rodiklių svyravimas; 

 

-silpnėja mokymosi motyvacija. 
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renginiuose  už mokyklos 

ribų.  

Mokymasis ir 

ugdymas 

- pagalba mokytojui ir 

auklėtojai dirbant su spec. 

poreikių vaikais; 

 

- vyrauja tarpusavio 

pasitikėjimu pagrįsti 

mokytojų ir mokinių, 

ikimokyklinukų ir auklėtojų 

santykiai; 

 

- vykdomi projektai 

darželyje-mokykloje; 

 

- mokytojai ir auklėtojos  

supranta vertinimo reikšmę; 

 

- gera tėvų informavimo 

sistema; 

 

- aktyvus dalyvavimas 

įvairiuose meniniuose 

konkursuose, šventėse; 

 

-mokytojai daug dėmesio 

skiria grupiniam darbui bei 

vaikų individualiai veiklai. 

 - nepakanka dėmesio gabiems 

vaikams; 

 

- ne visada atsižvelgiama į 

individualų  vaikų mokymosi 

tempą ir stilių; 

 

- vaikai neturi pakankamų 

bendradarbiavimo grupėse 

įgūdžių; 

 

-nepakankamai planuojamas 

individualus darbas su vaiku; 

 

-nepakankamai veiksmingas 

vertinimas fiksuojant asmeninę 

ugdytinių pažangą 

pamokose/veiklose. 

 

-nesukurta veiksminga šeimos 

įtraukimo į ugdymo procesą 

sistema; 

 

-didėjantis tėvų užimtumas 

įtakoja mažesnį domėjimąsi 

vaiko pasiekimais. 

-  organizuojant  

neformalųjį   ugdymą, 

atsižvelgti į vaikų ir tėvų 

pageidavimus; 

 

- efektyviau panaudoti 

aktyviųjų ugdymo 

metodų teikiamas 

galimybes; 

  

- reikia labiau panaudoti 

vertinimo metu gautą 

informaciją; 

 

-sukurti šeimos įtraukimo 

į ugdymo procesą 

sistemą. 

- silpna dalies mokinių mokymosi 

motyvacija; 

           

- mokiniai ne visada pasitiki savo 

jėgomis; 

 

-dideli darbo krūviai. 

 

Pagalba 

moksleiviams 

ir 

ugdytiniams 

- aktyvi prevencinė veikla; 

 

- teikiama pagalba specialiųjų 

poreikių vaikams; 

 

- gera kontrolinių darbų 

reguliavimo sistema; 

 

- reguliariai aptariama 

 - mokiniai mažai užimti  

atostogų metu; 

 

- dėl užimtumo tėvai mažai 

dėmesio skiria vaiko ugdymui. 

- vaiko gerovės komisijos 

darbo tobulinimas; 

 

- tėvus galima skatinti 

domėtis mokykla, 

darželiu organizuojant jų 

švietimą ir konsultavimą 

pedagoginiais, 

psichologiniais 

- ikimokyklinio amžiaus ir mokinių 

tėvų atsisakymas pasinaudoti 

specialiąja pagalba  (pav. 

individualizuotos programos, 

psichologinė pagalba). 
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ikimokyklinukų ir  pirmos 

klasės mokinių adaptacija; 

 

- naudojamos įvairios tėvų 

informavimo priemonės (e-

dienynas, tėvų susirinkimai, 

stendai, individualūs 

pokalbiai, uždaros grupės soc. 

tinkluose). 

klausimais; 

 

-ugdymo rezultatus reikia 

dažniau aptarti su 

mokiniais. 

 

Mokyklos 

etosas 

- ieškoma efektyvesnių 

bendradarbiavimo formų; 

 

- tėvams siūlomos patogios  

bendravimo formos; 

 

- santykiai su vaikais 

grindžiami abipuse pagarba; 

 

- aktyvi ir naudinga 

metodinės grupės veikla 

(operatyvi informacija, 

galima geriau išspręsti 

problemas); 

 

- biblioteka bendradarbiauja 

su metodine grupe užsakant 

vadovėlius; 

 

- darželio-mokyklos veikla 

grindžiama lygių galimybių 

suteikimo principu; 

 

- platūs darželio-mokyklos 

ryšiai su kitomis 

institucijomis (šv. Mergelės 

Marijos Taikos Karalienės 

bažnyčia, Lenkų kultūros 

- nepakankamai aktyvi 

savivalda (darželio-mokyklos 

taryba); 

 

-nepakankamas veiklos 

koordinavimas su kitomis 

institucijomis. 

 

  

 

- būtina aktyvinti 

darželio-mokyklos 

tarybos veiklą; 

 

- būtina skatinti 

bendradarbiavimą tarp 

mokytojų, auklėtojų ir 

darželio-mokyklos 

specialistų; 

 

- reikia stiprinti esamus 

darželio-mokyklos ryšius 

su kitomis institucijomis; 

 

- mokytojų ir 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų  metodinėms 

grupėms reikėtų aktyvinti 

bendradarbiavimą su kitų 

mokyklų ir darželių 

metodinėmis grupėmis. 

 

 

- fizinis ir psichologinis smurtas tarp 

mokinių (ir tokių faktų nutylėjimas); 

 

 - žiniasklaidos įtaka dvasinei ir 

fizinei mokinių sveikatai; 

 

- neaktyvūs bendruomenės nariai 

lėtina problemų sprendimą; 

 

-asmens duomenų saugumo 

pažeidimai. 

 

  

 

 

 



 

 

6 

namais, Naujosios Vilnios 

kultūros centru, Vilniaus 

J.I.Kraševskio gimnazija). 

 

Ištekliai 

- nuolat dalinamasi turimais 

ištekliais; 

 

-14 iPad planšetiniai 

kompiuteriai ir 6 „Samsung“; 

 

- skatinamas taupus lėšų 

naudojimas; 

 

- pakankamos kopijavimo 

galimybės;  

 

 - 100 proc. mokytojų ir 

auklėtojų turi aukštąjį 

išsilavinimą; 

 

- aukšta mokytojų 

kvalifikacija; 

 

-  mokytojai ir auklėtojai yra 

specialistai; 

 

- darbuotojams sudarytos 

tobulinimosi ir 

persikvalifikavimo 

galimybės. 

 -nepakankamas aplinkos 

finansavimas; 

 

- trūksta kompiuterių grupėse; 

 

-neturime kompiuterinės 

klasės; 

 

-nepakankamai galingas 

interneto ryšys; 

 

-trūksta patalpos poilsiui 

laisvos pamokos metu. 

- reikia panaudoti visas 

turimas priemones; 

 

-labiau pasinaudoti 

rėmėjų pagalba; 

 

-reikia aktyviau dalyvauti 

įvairiuose projektuose 

(galimybė gauti įrangos 

ir patirties); 

 

-išnaudoti darželio-

mokyklos teritoriją 

aktyviai edukacinei 

veiklai. 

-triukšmo lygis kelis kartus viršija 

normą; 

 

-mažėja norinčių dirbti auklėtojais ir 

mokytojais. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

valdymas ir 

garantavimas 

- vidaus  įsivertinimo, veiklos 

planų vykdymo analizės 

rezultatai panaudojami 

planavimui; 

 

- problemų sprendimas , 

informavimas dažniausiai 

vyksta  metodinėse grupėse; 

- tobulinti informacijos 

pateikimą tėvams  apie 2% lėšų 

panaudojimą. 

 

 

 

 

 

-mokyklos darbuotojai 

galėtų aktyviau dalyvauti 

planuojant mokyklos 

veiklą; 

 

-reikia atsakingiau 

vertinti mokyklos veiklą 

(atliekant  veiklos 
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-pamokų, atvirų veiklų 

stebėjimas susietas su 

mokyklos uždavinių 

įgyvendinimu; 

 

-išklausoma tėvų nuomonė ir 

į ją atsižvelgiama; 

 

- nuosekliai įgyvendinamas 

veiklos planas; 

 

- metodinių grupių atstovai 

dalyvauja planuojant 

mokyklos veiklą; 

 

-mokyklos vadovai turi 

mokyklos viziją; 

 

-sistemingai svarstomi darbo 

rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokybės įsivertinimą, 

analizuojant veiklos 

planų vykdymą). 
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III. SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS 

 Dauguma bendruomenės narių tapatinasi su darželiu-

mokykla ir ja didžiuojasi.  

 Įvairūs ir tikslingi darželio-mokyklos ryšiai duoda 

teigiamą rezultatą visai  darželio-mokyklos bendruomenei.  

 Klasių ir grupių mikroklimatas palankus mokymuisi ir 

ugdymuisi.  

 Daugelyje pamokų ir užsiėmimų tinkamai formuluojami 

uždaviniai ir parenkamos ugdymo(-si) veiklos.  

 Dauguma mokinių aktyvūs ir geba dirbti savarankiškai.  

 Teikiama veiksminga logopedo ir soc. pedagogo pagalba 

specialiųjų poreikių vaikams ir jų mokytojams, 

auklėtojoms. 

 Pakankamas dėmesys mokinių ir ugdytinių socialinėms 

problemoms ir tinkamas jų sprendimas.  

 Vadovas inicijuoja ir modeliuoja kryptingą, ugdymo 

tęstinumą garantuojančią mokyklos veiklą.  

 Sutelkta darni, kompetentinga mokytojų, pagalbos 

specialistų ir aptarnaujančio personalo komanda.  

 Sėkmingai pritraukiamos ir panaudojamos ne biudžeto 

lėšos ugdymo(-si) aplinkai ir procesui gerinti. Renovuotos 

darželio ir mokyklos patalpos ir  nupirkti nauji baldai, 

žaislai ir kitos priemonės. 

 Tikslingai panaudotas tėvų mokestis ugdymui. 

 Nuolatinis pedagogų tobulinimasis ir galimybė 

persikvalifikuoti. 

 Darželis-mokykla turi gerą vardą bendruomenėje. 

 Darželio-mokyklos biblioteka aprūpinta reikalingomis 

mokymo priemonėmis. 

SILPNYBĖS 

 Nepakankamas tėvų švietimas ugdymo klausimais. 

 Vertinimo ir įsivertinimo aiškumo ir pagrįstumo 

trūkumas.   

  Per mažas dėmesys pamokos, atviros veiklos rezultatų 

aptarimui ir apibendrinimui.  

 Trūksta tinkamų mokymo ir metodinių priemonių 

lietuvių valstybinei kalbai mokyti.     

 Trūksta tėvų aktyvumo, dalyvaujant mokyklos 

gyvenime ir organizuojant jos veiklą. 

 Darželis-mokykla neturi sporto salės. 

 Nepastovus 2% pajamų mokesčio lėšų pervedimas 

darželiui-mokyklai. 
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 E-dienynas gerina ugdymo valdymą. 

GALIMYBĖS 

 Tobulinti ir įgyvendinti vaiko gerovės komisijos darbo 

programas.  

 Tobulinti mokinių gebėjimus bendradarbiauti pamokoje.  

 Tinkamai parinkti mokymosi ir ugdymo tempą ir veiklą  

pagal vaikų poreikius ir gebėjimus.  

 Sėkmingai planuoti ir įgyvendinti darželio-mokyklos 

veiklą, lemiančią tolesnę mokyklos kaitą. 

 Sudaryti geresnes sąlygas teikti pagalbą specialiųjų 

poreikių mokiniams 

 Išplėsti ir pagilinti ryšius su Pedagogine psichologine 

tarnyba. 

 Daugiau dalyvauti projektuose, programose ir naudotis 

Europos fondų paramos programomis. 

 Sukurti aiškesnę vertinimo sistemą. 

 Užmegzti ir palaikyti  ryšius su Lenkijos Respublikos ir 

kitomis ES šalių švietimo įstaigomis. 

 Naudoti IT gabiųjų mokinių ugdymui. 

 Skatinti kūrybiškumą vykdant projektus įstaigoje. 

 Ieškoti rėmėjų. 

GRĖSMĖS 

 Dažnesni neigiami visuomenės socialiniai reiškiniai 

didina vaikų, turinčių problemų, skaičių. 

 Aktyvinant mokinių tėvus dalyvauti mokyklos valdyme, 

susiduriame su dideliu jų užimtumu, nepakankamu 

domėjimusi švietimo reforma ir pokyčiais darželyje-

mokykloje. 

 Nepastovi demografinė padėtis, besikeičiantis mokinių 

skaičius mokykloje. 

 Kompetencijos stoka rengiant projektus ES fondams.  

 Vaikų sveikatos būklė. 
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Svarbiausi darželio-mokyklos pasiekimai 2019 m.  

Sėkmingai vykdėme ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Visi ugdytiniai padarė pažangą pagal savo gebėjimus. Visi ketvirtos   

klasės mokiniai gavo pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus.  

 

1. Dalyvavimas dalykinėse olimpiadose:   

1.1. Vilniaus miesto lenkų kalbos olimpiada:  

 Gabriela Veršilo – 4a kl.,  mokytoja Inesa Abolevič.   

  Monika Lisenkova - 3b kl.,  mokytoja Žana Dainovska. 

1.2.Vilniaus miesto lietuvių (valstybinės) kalbos olimpiada: 

 Evelina Voitechovič -3a kl. -mokytoja Rima Pūrienė. 

  Gabriela Veršilo - 4a kl. -mokytoja Rima Pūrienė.  

      1.3.Vilniaus miesto mokinių ,,Diktanto meistras“ konkursas:  

 Monika Lisenkova - 3b kl.,  mokytoja Žana Dainovska.        

 Gabriela Veršilo  - 4a kl., III vieta,  mokytoja Inesa Abolevič. 

1.4.Diktanto konkursas „Mały mistrz ortografii“ 

 Gabriela Veršilo  - 4a kl., II vieta,   mokytoja Inesa Abolevič. 

 

        1.5. Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiada: 

 Kamila Tuminska – 3a kl.,  mokytoja Gražina Klenovska.        

 Gabriela Veršilo  - 4a kl.,  mokytoja Inesa Abolevič.  

1.6. Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada: 

 Rafal Andrukianec - 3b kl.,  mokytoja Žana Dainovska.      

 Emilia Lučinska  - 4a kl.,   mokytoja Inesa Abolevič. 

 

2. Tarptautinis matematikos konkursas “Kengūra-2019“ 

 Dalyvavo 21 mokinys iš visų klasių. 

 

3. Tarptautinis edukacinis (matematikos, biologijos, pasaulio pažinimo) konkursas  ,,Olympis 2019 – pavasario ir rudens sesijos“.   

 

 Dalyvavo 40 mokinių.  
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4.  Vilniaus ir rytų Vilnijos krašto skaitovų konkursas ,,Šimtas eilėraščių Lietuvai“: 

 I vieta – A.Kulicka, A.Kovger   

 III vieta – K.Veligor, M.Jurkėnaitė, B.Malinovska, A.Viazinin   

 

5. Rašinio konkursas „Laiškas Lietuvai“ 

 I vieta –  Kamila Veligor, 4b klasė, mok.  Vytautas Žvilauskas 

 

6.Konkursų, viktorinų organizavimas: 

 Viktorina – „Ką žinai apie Lietuvą?“. Organizavo mokytoja Rima Pūrienė, Žana Dainovska, Euredyta Damarackienė. Dalyvavo 2 

mokyklos: J.I.Kraševskio gimnazija, Žaliakalnio darželis-mokykla. 

7. Dalyvavimas įvairiose akcijose: 

 Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje “Atmintis gyva, nes liudija”, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

 Dalyvavimas veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ. 

 Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoj, skirtoje paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną. 

 Dalyvavimas Solidarumo bėgime. 

 

8. Socializacijos programos: 

 Socialinio ir emocinių ugdymo kompetencijų programa „Laikas kartu“ 1-4 klasės.     

 Vaikų vasaros poilsio stovykla „Žaliakalnio tyrinėtojai“. Mokytoja V.Pucetienė. 

 

9. Tradicinių švenčių organizavimas: Mokslo metų pradžios šventė, “Jau esu mokinys” – pirmokų šventė, “Susitikimas prie Kūčių stalo”, 

Kalėdiniai renginiai, Senelio ir senelės šventė, Užgavėnės, Koncertas ,,Dovana Lietuvai”, Šeimos šventė, Paskutinis skambutis 4-ų klasių mokiniams. 

 

10. Dalyvavimas projektuose: 

 „Sveikatiada“  

 „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programa“ 

 „Graži šypsena“ 

  

11. Išvykų organizavimas:  

 Išvyka į Trijų Kryžių kalną ir Bernardinų sodą.  



 

 

12 

 Išvyka Vilniaus senamiestį. 

 Išvyka  į  VU botanikos sodą. 

 Išvyka  į Alpakų ūkį. 

 Išvyka į Augustavą. 

 Išvyka į Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejų Maišiagaloje. 

 Išvyka į LKN: spektaklis „Pelenė“ ir „Kelionė su Blakė Šachraika“. 

 

Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė darželis-mokykla 2019 m. 

1. Neturime galimybių patenkinti mokinių domėjimosi informatika, nes mokykloje  nėra patalpos informatikos kabinetui įrengti. 

2. Mokytojai neturi galimybių tinkamai vesti kūno kultūros pamokų, nes pamokos vyksta mažoje Aktų salėje, kurioje judriems žaidimams vietos 

per mažai. Salėje nesaugu, nes ji nepritaikyta sportiniams žaidimams. 

3. Silpnas ir nepastoviai veikiantis interneto ryšys kliudo aktyvinti ugdymo procesą. 
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III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2020 METAMS: 

 Prioritetas:  Ugdymo(-si) sąlygų ir proceso kokybės gerinimas 

1.Tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojo ir mokinio veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno mokinio poreikius, 

asmeninę patirtį ir pažangą. 

Uždaviniai:  

  1.1.Didinti pamokos veiksmingumą naudojant kuo įvairesnius, įtraukius mokymo būdus bei formas.  

1.2.Atsižvelgti į skirtingus mokinių poreikius, patirtis ir gebėjimus, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti teigiamų 

rezultatų pokyčių.  

1.3.Stiprinti pradinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą skaitymo gebėjimų ugdymo klausimais. 

1.4.Padėti vaikams susiformuoti įsivertinimo įgūdžius ir gebėjimą priimti sprendimus apie savo ugdymąsi bei elgesį. 

Uždavinys 1.1. Didinti pamokos veiksmingumą naudojant kuo įvairesnius, įtraukius mokymo būdus bei formas. 

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1.1.1.Stiprinti pradinio ugdymo mokytojų 

kompetencijas susijusias su virtualių ugdymo(si) 

aplinkų naudojimu. 

 

1.1.2.Skatinti mokytojus naudotis kuo įvairesnėmis 

mokymo priemonėmis ir technologijomis. 

 

 

1.1.3.Įsigyti elektronines medžiagas ir 

kompiuterines įrangas. 

 

1.1.4.Atnaujinti mokyklos vidinį tinklą. 

 

 

1.1.5.Gerųjų patirčių sklaida metodinėje grupėje  

„Virtualios aplinkos ir skaitmeninės mokymosi 

terpės taikymas ugdymo veiklose“. 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

Metų 

eigoje. 

 

Metų 

eigoje. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Ugdymo ir 

aplinkos  

lėšos 

Ugdymo ir 

aplinkos  

lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Direktorius. 

 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorius. 

 

Direktorius. 

 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

Dauguma mokytojų ves virtualias 

pamokas. 

 

Mokymo priemonių ir technologijų  

įvairovė skatins  mokinių mokymosi 

motyvaciją. 

 

 

Elektroninė medžiaga ir kompiuterinė 

įranga ,mokyklos tinklo atnaujinimas   

užtikrins virtualaus darbo kokybę. 

 

 

1/4 metodinės grupės mokytojų pakvies 

kolegas ir aptars bent vieną pamoką. Visi 

mokytojai stebės ne mažiau kaip 1 

kolegos vedamą pamoką, reflektuos, 

mokysis kartu. 
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Uždavinys 1.2.Atsižvelgti į skirtingus mokinių poreikius, patirtis ir gebėjimus, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti teigiamų 

rezultatų pokyčių.  

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1.2.1.Skirtingų užduočių parinkimas pamokoje 

diferencijuojant laiką, tempą ir užduočių kiekį. 

  

1.2.2. Skirtingų namų darbų užduočių skyrimas. 

 

 

1.2.3. Pamokos kolega – kolegai ,,Skirtingų 

užduočių parinkimas pamokoje siekiant kiekvieno 

mokinio išmokimo“. 

 

1.2.4. Gerųjų patirčių sklaida metodinėje grupėje 

,,Skirtingų užduočių parinkimas pamokoje siekiant 

kiekvieno mokinio išmokimo“. 

Metų eigoje   

 

   

Metų eigoje 

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

Metų eigoje 

 

  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

  

Planuodami pamoką daugiau nei pusė 

mokytojų diferencijuos klasės ir namų 

darbų užduotis pagal mokinių gebėjimus. 

Namų darbus fiksuos e-dienyne. Didės 

mokinių mokymosi motyvacija  

1/4 metodinės grupės mokytojų pakvies 

kolegas ir aptars bent vieną pamoką. Visi 

mokytojai stebės ne mažiau kaip 1 

kolegos vedamą pamoką, reflektuos, 

mokysis kartu. 

Metodinėje grupėje bus pasidalinta 

patirtimi apie skirtingų užduočių 

parinkimą ir poveikį. 

Uždavinys 1.3.Stiprinti pradinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą skaitymo gebėjimų ugdymo klausimais.  

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1.3.1. Išnagrinėti metodinėje grupėje skaitymo 

gebėjimų svarbą asmenybės augimui. 

 

  

1.3.2. Pateikti mokytojoms praktines skaitymo 

gebėjimų ugdymo užduotis. 

 

 

 

1.3.3. Pravesti po 1 atvirą pamoką 3 ir 4 klasėje, 

rodančią, kaip reikia dirbti su grožiniu tekstu ir 

eilėraščiu. 

 

 

1.3.4. Sudaryti patrauklios, atitinkančios vaikų 

Metų eigoje   

 

 

   

Metų eigoje 

 

 

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

 

Metų eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

 Pradinių klasių 

mokytojai.  

Pradinių klasių 

mokytojai.  

 

 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

Mokytojai įgis žinių apie mokinių  

skaitymo gebėjimų ugdymo strategijas. 

 

Mokytojai turės skaitymo gebėjimų 

ugdymo užduočių pavyzdžių. 

 

Bus sudarytos sąlygos mokinių skaitymo 

pasiekimų gerėjimui. 

 

 

Patrauklios, atitinkančios vaikų amžių 

literatūros įsigijimas. 
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2.Tikslas: Sudaryti sąlygas vaikams tobulinti emocinį intelektą ir sveikatingumą. 

Uždaviniai:  

2.1. Stiprinti vaikų emocinius įgūdžius. 

2.2. Organizuoti judrumą skatinančias veiklas, dalyvaujant projekte „Sveikas kaip ridikas“ ir „Sveikatiada“.  

  

amžių literatūros sąrašą. 

 

1.3.5. Supažindinti mokinių tėvus su literatūros 

skaitymo strategijomis. 

 

1.3.6. Papildyti bibliotekos fondą grožinės 

literatūros kūriniais. 

 

 

Metų eigoje  

 

 

Metų eigoje 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Bibliotekininkė. 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

 

 

Direktorius. 

 

  

 

 

Tėvai padės tobulinti mokinių teksto 

suvokimo įgūdžius. 

 

Skaitytų grožinės literatūros kūrinių 

skaičius. 

Uždavinys 1.4. Padėti vaikams susiformuoti įsivertinimo įgūdžius ir gebėjimą priimti sprendimus apie savo ugdymąsi bei elgesį. 

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1.4.1. Išnagrinėti metodinėje grupėje  įsivertinimo 

būdus. 

 

 

 

1.4.2. Sukurti  įsivertinimo kriterijus. 

  

 

1.4.3. Suteikti mokiniams galimybę atlikti 

įsivertinimą. 

 

Metų eigoje   

 

   

 

 

Metų eigoje 

 

 

Metų eigoje 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pradinių klasių 

mokytojai. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

Mokytojai įgis žinių apie įsivertinimo 

būdus pradinėse klasėse. 

 

Kriterijai įsivertinimą padarys aiškesnį ir 

nuoseklesnį. 

Mokydamiesi vertinti savo atliktą darbą, 

pasiekimus ir pažangą, mokiniai mokosi 

nustatyti, kaip jų rezultatas ir veikla 

atitinka sutartus kriterijus ir ko reikia, kad 

tai galėtų pasiekti. 

Uždavinys 2.1. Stiprinti vaikų emocinius įgūdžius. 

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

2.1.1. Išnagrinėti emocinių intelekto įgūdžių 

lavinimo svarbą. 

 

Metų 

eigoje. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai įgis 

žinių apie emocinių intelekto įgūdžių 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2.1.2. Lavinti emocinio intelekto įgūdžius  

darželyje užsiėmimų metu. 

 

 

2.1.3. Įsigyti emocinio intelekto įgūdžius 

lavinančias priemones. 

 

2.1.4.Įtraukti į prevencinės programos „Laikas 

kartu“ įgyvendinimą tėvus ir mokyklos 

darbuotojus. 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

Metų eigoje 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Ugdymo ir 

aplinkos  

lėšos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai  

 

Direktorius 

 

 

Programos 

planavimo 

komanda 

lavinimo svarbą. 

Emocinio intelekto įgūdžių lavinimas 

lems vaiko populiarumą tarp draugų bei 

uolumą mokykloje. 

Priemonės padės vaikams lavinti   

emocinio intelekto įgūdžius. 

Tėvų ir bendruomenės įsitraukimas padės 

 suteikti mokiniams galimybę taikyti 

išmoktus įgūdžius ten, kur mokiniai 

praleidžia daugiausiai laiko. 

Uždavinys 2.2.  Organizuoti judrumą skatinančias veiklas, dalyvaujant projekte „Sveikas kaip ridikas“  ir „Sveikatiada“. 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

2.2.1. Integruoti į ugdymo procesą fizinį aktyvumą 

skatinančias veiklas, dalyvaujant projekte  

„Sveikas kaip ridikas“. 

 

 

2.2.2.  Integruoti į ugdymo procesą fizinį aktyvumą 

skatinančias veiklas, dalyvaujant projekte  

„Sveikatiada“. 

 

2.2.3.Siekti tapti sveikatą stiprinančia ir aktyvia 

mokykla.  

 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

 

 

Metų 

eigoje. 

   

 

 

Metų 

eigoje. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Mokytojai. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

Mokytojai. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Ugdytiniai bus fiziškai aktyvūs kiekvieną 

dieną ne mažiau kaip 60 min.  

 

 

 

Mokiniai bus fiziškai aktyvūs kiekvieną 

dieną ne mažiau kaip 120 min. 

 

 

 

Bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei 

visuomenės pastangomis bus sukurta 

integruota, visa apimanti sveikatos 

stiprinimo sistema bei sveikatai palanki 

aplinka. 


	PRITARTA

