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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 - atvira kaitai ir naujovėms, bendražmogiškomis vertybėmis 

grindžianti savo veiklą ugdymo įstaiga, teikianti vaikams kokybišką ugdymą pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, kurianti tokią socialinę - kultūrinę ugdymo aplinką, 

kurioje mokiniai gautų šiuolaikinio pradinio išsilavinimo lygį atitinkančias žinias, gebėjimus, 

kompetencijas ir jas galėtų panaudoti tolesniam mokymuisi. 

 

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 121 moksleivis, 43 priešmokyklinukai, 

darželį lanko – 118 ikimokyklinukų.  

Ikimokyklinio ugdymo grupės – 5 

Priešmokyklinio ugdymo grupės - 2 

Klasių komplektų skaičius – 8  

         

Darželyje-mokykloje dirba 58 darbuotojai. 

Pedagogų kvalifikacija: 

➢  Metodininkų - 9 

➢ Vyresniųjų mokytojų – 6 

➢ Mokytojų –13 

 

Darželyje- mokykloje veikia metodiniai būreliai: 

➢ Pradinių klasių mokytojų 
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➢ Ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

 

Darželyje- mokykloje veikiančios savivaldos institucijos: 

➢ Mokyklos taryba 

➢ Mokytojų taryba 

Darželis-mokykla teikia bendrąjį pradinį išsilavinimą, ankstyvąjį anglų ir valstybinės kalbos 

mokymą. Vaikai ugdomi vadovaujantis bendrosiomis ir darželio-mokyklos pedagogų 

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

socialinio pedagogo ir Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba. 



 

 

4 

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; 

 

 

 

- labiau integruoti atskirų 

dalykų programas; 

 

- į planavimo procesą  

daugiau įtraukti tėvus; 

 

-ikimokyklinio ugdymo 

proceso organizavime 

išnaudoti kitų ikimokyklinių 

įstaigų patirtį; 

 

-skatinti darželio ugdytinių ir 

mokyklos mokinių 

bendradarbiavimą. 

- 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; 

 

-ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai stengiasi pritaikyti 

ugdymo(si) procesą vaikų grupės ir 

kiekvieno vaiko poreikiams bei 

galimybėms; 

 

-informacijos šaltinių įvairovė; 

 

-garsindami  darželio-mokyklos vardą 

aktyviai dalyvaujame įvairiuose 

renginiuose  už darželio-mokyklos 

ribų.  

 -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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Mokymasis ir 

ugdymas 

- pagalba pradinio, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojui 

dirbant su spec. poreikių vaikais; 

 

- vyrauja tarpusavio pasitikėjimu 

pagrįsti pradinio, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų  ir 

mokinių  santykiai; 

 

- vykdomi projektai darželyje-

mokykloje; 

 

-   pradinio, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai  

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; 

 

 

-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; 

  

-  labiau panaudoti vertinimo 

metu gautą informaciją; 

 

-sukurti šeimos įtraukimo į 

ugdymo proceso 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 ikimokyklinukų 

ir  pirmos klasės mokinių adaptacija; 

 

  

 

- 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 klausimais; 

 

-ugdymo rezultatus reikia 

dažniau aptarti su mokiniais. 

- ikimokyklinio amžiaus ir 

mokinių tėvų atsisakymas 

pasinaudoti specialiąja 

pagalba  (pav. 

individualizuoti programas, 

psichologinė pagalba). 
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- naudojamos įvairios tėvų 

informavimo priemonės (e-dienynas, 

Teams ir ZOOM platforma, tėvų 

susirinkimai, stendai, individualūs 

pokalbiai, uždaros grupės soc. 

tinkluose). 

 

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; 

-  glaudus  bendradarbiavimas tarp 

pradinio, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir 

darželio-mokyklos švietimo pagalbos 

specialistų; 

 

- darželio-mokyklos veikla grindžiama 

lygių galimybių suteikimo principu; 

 

- platūs darželio-mokyklos ryšiai su 

kitomis institucijomis (šv. Mergelės 

Marijos Taikos Karalienės bažnyčia, 

Lenkų kultūros namais, Naujosios 

Vilnios kultūros centru, Vilniaus 

J.I.Kraševskio gimnazija, Naujosios 

Vilnios ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

- nepakankamai aktyvi 

savivalda (darželio-

mokyklos taryba); 

 

-nepakankamas veiklos 

koordinavimas su 

kitomis institucijomis. 

 

  

 

- būtina aktyvinti darželio-

mokyklos tarybos veiklą; 

 

 

- reikia stiprinti esamus 

darželio-mokyklos ryšius su 

kitomis institucijomis; 

 

- pradinio, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų  metodinėms 

grupėms reikėtų aktyvinti 

bendradarbiavimą su kitų 

mokyklų ir darželių 

metodinėmis grupėmis. 

 

 

 - žiniasklaidos įtaka dvasinei 

ir fizinei mokinių sveikatai; 

 

- neaktyvūs bendruomenės 

nariai lėtina problemų 

sprendimą; 
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metodiniu būreliu). 

 

Ištekliai 

- nuolat dalinamasi turimais ištekliais; 

 

-14 iPad planšetinių kompiuterių ir 38 

„Samsung“; 

 

-4 interaktyvios lentos  ir  3 

interaktyvūs ekranai; 

 

- skatinamas taupus lėšų naudojimas; 

 

- pakankamos kopijavimo galimybės;  

 

 - 100 proc. pradinio, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

turi aukštąjį išsilavinimą; 

 

- aukšta pradinio ugdymo mokytojų 

kvalifikacija; 

 

- darbuotojams sudarytos 

tobulinimosi, persikvalifikavimo ir 

kvalifikacijos kėlimo 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 

pradinio, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojais. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

valdymas ir 

garantavimas 

- vidaus  įsivertinimo, veiklos planų 

vykdymo analizės rezultatai 

panaudojami planavimui; 

 

- problemų sprendimas , informavimas 

dažniausiai vyksta  metodinėse 

grupėse; 

 

-pamokų, atvirų veiklų stebėjimas 

susietas su mokyklos uždavinių 

įgyvendinimu; 

 

-išklausoma tėvų nuomonė ir į ją 

- tobulinti informacijos 

pateikimą tėvams  apie 

2% lėšų panaudojimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-mokyklos darbuotojai galėtų 

aktyviau dalyvauti planuojant 

mokyklos veiklą; 

 

-reikia atsakingiau vertinti 

mokyklos veiklą (atliekant  

veiklos kokybės įsivertinimą, 

analizuojant veiklos planų 

vykdymą). 
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atsižvelgiama; 

 

- nuosekliai įgyvendinamas veiklos 

planas; 

 

- metodinių grupių atstovai dalyvauja 

planuojant mokyklos veiklą; 

 

-mokyklos vadovai turi mokyklos 

viziją; 

 

-sistemingai svarstomi darbo 

rezultatai. 
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III. SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS 

Darželyje-mokykloje vyrauja geras, palankus ugdymui(si) 

mikroklimatas; 

Geras įstaigos įvaizdis visuomenėje;  

Sutelkta darni, kompetentinga mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų ir aptarnaujančio personalo komanda;  

Efektyvi pedagogų ir administracijos bendra veikla, komandinis 

darbas. Bendradarbiaujama teikiant pagalbą ugdytiniams bei 

mokiniams; 

Darželyje-mokykloje sėkmingai įgyvendinama socialinių ir 

emocinių įgūdžių lavinimo programa „Laikas kartu“; 

Mokykla kiekvienais metais dalyvauja Nacionalinių mokinių 

pasiekimų vertinime. Daugumos mokinių testų rezultatai atitinka 

Bendrąsias ugdymo programas ir išsilavinimo standartus; 

Kilus ugdymosi, psichologinėms ar socialinėms problemoms bei 

grėsmėms, mokiniai visuomet ir laiku sulaukia tinkamos 

pagalbos. Teikdama pagalbą, darželis-mokykla bendradarbiauja 

su visomis reikalingomis specializuotomis tarnybomis. Teikiant 

pagalbą, užtikrinamas asmeninės informacijos 

konfidencialumas. 

Sukurta tėvų informavimo sistema: susirinkimai, individualūs 

pokalbiai, bendri tradiciniai renginiai, e. dienynas;  

Renovuotas mokyklos fasadas ir suremontuotos visos įstaigos 

patalpos; 

Įrengta sporto aikštelė su lauko treniruokliais ir 2 naujos žaidimų 

aikštelės;  

Edukacinės aplinkos pilnai aprūpintos naujais baldais, 

šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis; 

SILPNYBĖS 

Darželis-mokykla neturi geros (didelės) sporto salės; 

Iš dalies vykdomas ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas; 

Nepakankamas tarpdalykinis bendradarbiavimas bei 

integravimas pamokose; 

Mokiniai sunkiai geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai 

pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą 

informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir 

vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką; 

Tėvų pasyvumas, sprendžiant auklėjimo bei mokymosi 

klausimus; 

Darželis-mokykla menkai bendradarbiauja su 

kitomis miesto ir šalies mokyklomis; 

Nepakankamas tėvų dalyvavimas mokyklos bendruomenės 

veikloje;  

Nepastovus 2% pajamų mokesčio lėšų pervedimas darželiui-

mokyklai; 

Trūksta bendruomenės nariams vietos pasidėti darbo ar 

mokymosi priemonėms;  

Trūksta gebėjimų rasti kitų darželio-mokyklos finansavimo 

šaltinių. 
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Stiprūs mokyklos ryšiai su Lenkijos Respublikos 

organizacijomis; 

Turiningos 1 – 4 klasių mokinių dieninės vasaros stovyklos 

veiklos organizavimas. 

 

GALIMYBĖS 

Skaitmeninių mokymo priemonių įsigijimas ir panaudojimas 

gerinant ugdymo (si) kokybę; 

 Nacionalinis mokinių pasiekimų vertinimas po 2 ir 4 klasės 

leidžia planuoti mokytojų kvalifikacijos kursus ir gerinti mokinių 

pasiekimus; 

Vilniaus miesto savivaldybės skiriamas didesnis finansavimas 

mokykloms, suteikia galimybę gerinti ir tobulinti aplinkas; 

Aktyviai įtraukti ugdytinių ir mokinių tėvus į darželio- 

mokyklos bendruomenės gyvenimą; 

Vyriausybės siūlomos programos (Kultūros pasas) plečia 

galimybes ugdymo procesą organizuoti netradicinėse aplinkose, 

dalyvauti edukacinėse programose, muziejuose ir pan.; 

Tapti patrauklia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą 

teikiančia, lenkų tautos tradicijas puoselėjančia, plačią 

neformaliojo švietimo pasiūlą teikiančia mokykla; 

Dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose kartu 

su Lenkijos Respublikos mokyklomis ir organizacijomis; 

Galimybė panaudoti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį 

darželio-mokyklos reikmėms; 

Vilniaus savivaldybės skirtas finansavimas Visos dienos 

mokyklos grupei padės užtikrinti kokybišką vaikų užimtumą visą 

dieną. 

 

GRĖSMĖS 

 Didėja mokinių, turinčių emocinių sutrikimų, skaičius; 

Didėjanti konkurencija tarp miesto mokyklų; 

Neaiškios ir skubotos švietimo reformos; 

Dėl neprestižinės mokytojos profesijos, mažai stojančių į 

mokytojo specialybes, todėl trūks mokytojų; 

Nepakankamas darbo užmokestis neleidžia valstybinėms 

mokykloms konkuruoti su privačiomis; 

Žemas mokinių sveikatos indeksas; 

Didėjantis mokymosi krūvis; 

Mokinių motyvacijos ir iniciatyvos stoka gali turėti neigiamos 

įtakos mokymosi rezultatams; 

Gabių mokinių perėjimas į kitas Vilniaus mokyklas; 

Dėl nepakankamo tėvų dėmesio ir priežiūros prastėja  mokinių 

mokymosi rezultatai; 

Skatindami mokinių tėvus aktyviau dalyvauti mokyklos 

valdyme, susiduriame su dideliu jų užimtumu, nepakankamu 

domėjimusi švietimo reforma ir pokyčiais darželyje-mokykloje, 

kai kuriais atvejais, ir su menkomis žiniomis apie šiuolaikinį 

darželį- mokyklą; 

Mokyklos pastato projektinis pajėgumas netenkina 

bendruomenės poreikių, trūksta patalpų ugdymo proceso 

erdvėms. 
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Svarbiausi darželio-mokyklos pasiekimai 2020 m.  

 

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

Visi ketvirtos klasės mokiniai gavo pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus.  

 

1. Tradicinių švenčių organizavimas: Mokslo metų pradžios šventė, “Jau esu mokinys” – pirmokų šventė,    Senelio ir senelės šventė, 

Užgavėnės,  Paskutinis skambutis 4-ų klasių mokiniams. Priešmokyklinukų šventė ”Sudie, darželi”.  Filmuko su sveikinimais Kalėdų proga kūrimas. 

2.  Dalyvavimas projektuose: 

• Finansinio raštingumo stiprinimo projektas „Aš pats“. 

• Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projektas „Sveikatą stiprinanti mokykla“  

3. Dalyvavimas įvairiose akcijose: 

• Pilietinė iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.  

• Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. 

• Tarptautinė Tolerancijos diena. Tolerancijos Švyturys. 

• Solidarumo bėgimas ,,Kartu mes galime daugiau“. 

• Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. 

4. Socializacijos programos: 

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

5. Dalyvavimas renginiuose:  

• Meninio skaitymo konkursas „Kresy 2020“   

• Dalyvavimas šalies 1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivalyje „Advento tyloje“ 

• Dalyvavimas tarptautiniame projekte, kurio metu buvo patalpinta 1A klasės video medžiaga į telediską ,,ZoZi- każdy jest inny“. 

• Dalyvavimas internetiniame konkurse ,,Mój najwspanialszy dzień z Mamą” https://www.facebook.com/groups/ 

• Dalyvavimas internetiniame konkurse Międzynarodowa wystawa prac ,,Przyroda wiosną w moim kraju,, https://www.facebook.com/groups/  

• Edukacinis užsiėmimas  „Aplink pasaulį  per 90 min“ 

• Edukacinis užsiėmimas „Tapyba ant vandens“.  

• Edukacinis užsiėmimas  „Druskos kelias nuo seniausių iki šių  laikų“.  

• Respublikinis muzikinis festivalis „Kelionė į muzikos šalį“ 

• Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio-naratyvinio veiksmo savaitė „Pitagoro paslaptys 2020“ 

https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/groups/
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• Jungtinis –virtualus Vilniaus miesto ikimokyklinio įstaigų koncertas „Kas pasidalina su kitu, tas laimi“ 

• Vilniaus miesto ikimokyklinio įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda „Kalėdinių žaislų meistrai“ 

• Respublikinė sporto pramoga „Nykštukų bėgimas. Žiema 2020“  

• Respublikinė ikimokyklinio ugdymo  įstaigų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Advento kalendorius“ 

• Vilniaus miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų projektas „Dovanokime viltį keturkojams“ 

 

6.  Tarptautinis matematikos konkursas “Kengūra-2020“ (nuotoliniu būdu). 

• Dalyvavo 29  mokiniai iš 1-4 klasių. 

7. Tarptautinis edukacinis (matematikos, biologijos, pasaulio pažinimo) konkursas  ,,Olympis 2020 – pavasario ir rudens sesijos“.   

• Dalyvavo 31 mokinys.  

 

8. Mokyklos projektai: 

 

• Projektas ,,Geriau pažink savo gimtosios kalbos turtus“ .  

• Projektas „Metų laikai.- Medis vaiko akimis“ 

 

 

  

 

 

  

Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė darželis-mokykla 2020 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. 

4. Nuotolinis mokymas karantino metu. 
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III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2021 METAMS: 

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

1.Tikslas:  Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

Uždaviniai:  

  1.1. Didinti pamokos veiksmingumą naudojant skaitmenines mokymo priemones. 

1.2. Įvertinti mokyklos pasirengimą organizuoti įtraukųjį ugdymą.    

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

1.4. Užtikrinti  finansinio raštingumo stiprinimo projekto „Aš pats“ priešmokyklinėse grupėse ir pirmose klasėse įgyvendinimą. 

Uždavinys 1.1. Didinti pamokos veiksmingumą naudojant skaitmenines mokymo priemones. 

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1.1.1.Stiprinti pradinio ugdymo mokytojų 

kompetencijas, susijusias su skaitmeninių mokymo 

priemonių naudojimu pamokose. 

 

1.1.2.Skatinti mokytojus naudotis kuo įvairesnėmis  

skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. 

 

 

 

1.1.3.Įsigyti  EDUKAklasė  arba  Eduten 

Playground programinės įrangos licencijas. 

 

  

 

1.1.4.Gerųjų patirčių sklaida metodinėje grupėje  

„Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas 

ugdymo veiklose“. 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 DNR  lėšos 

 

  

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Direktorius. 

 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorius. 

 

 . 

 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

100% mokytojų pamokose naudos  

skaitmenines mokymo priemones( pvz. 

Išmanieji robotai, Pasaulio pažinimas 

Žemė, augalai, gyvūnai. Kompiuterinė 

Lietuvos enciklopedija, Jaunieji gamtos 

reindžeriai, Gamtos garsai, Lekcje w 

sieci. PL, EDUKAklasė ir kt.) 

 

  

Programinės įrangos licencijos įsigijimas 

didins pamokų veiksmingumą ir skatins  

mokinių mokymosi motyvaciją. 

 

 

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. 

Uždavinys 1.2.  Įvertinti mokyklos  pasirengimą organizuoti įtraukųjį ugdymą.    

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 
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1.2.1. Atlikti mokytojų, dirbančių 1-4 klasėse, 

nuostatų dėl įtraukiojo ugdymo analizę.    

 

  

1.2.2. Atlikti aprūpinimo specialiosiomis 

mokymo(si) ir techninės pagalbos priemonėmis 

analizę. 

 

 

1.2.3. Atlikti 3-4 klasių klasės atmosferos analizę. 

 

 

 

1.2.4.  Skelbti darželio-mokyklos internetinėje 

svetainėje informaciją apie įtraukųjį ugdymą.  

 

Metų eigoje   

 

 

   

Metų eigoje 

 

 

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

Pagal poreikį  mokymų apie įtraukųjį 

ugdymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mokytojams 

organizavimas. 

Bus nupirktos reikalingos specialiosios 

mokymo(si) pagalbos priemonės. 

 

 

 

Kiekvienam mokiniui bus teikiamas jo 

poreikius atitinkantis ugdymas ir pagalba.   

 

 

Darželio-mokyklos internetinėje 

svetainėje bus paskelbta  informaciją apie 

įtraukųjį ugdymą. 

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. Pateikti mokytojoms praktines skaitymo 

gebėjimų ugdymo užduotis. 

 

  

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

rodančią, kaip reikia dirbti su grožiniu tekstu ir 

eilėraščiu. 

 

 

 

1.3.3.  Užtikrinti tinkamą  tarptautinio skaitymo 

pasiekimų tyrimo  IEA PIRLS  2021 darželyje-

mokykloje administravimą. 

 

 

Metų eigoje   

 

 

   

Metų eigoje 

 

 

 

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

 

Metų eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

   

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

 

Pradinių klasių 

 Mokytojai turės skaitymo gebėjimų 

ugdymo užduočių pavyzdžių. 

 

 

Bus sudarytos sąlygos mokinių skaitymo 

pasiekimų gerėjimui. 

 

 

  

 

 Tinkamai organizuotas  4 klasėje 

tarptautinio skaitymo pasiekimų tyrimas  

IEA PIRLS  2021. 

 

 

Skaitytų grožinės literatūros kūrinių 
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1.3.4. Sudaryti patrauklios, atitinkančios vaikų 

amžių, literatūros sąrašą. 

 

1.3.5.   Bendradarbiauti su Naujosios Vilnios 

Kultūros centro bibliotekos vaikų skyriumi. 

 

 

1.3.6. Organizuoti  projektą ,,Geriau pažink savo 

gimtosios kalbos turtus“ 

 

1.3.7.  Tęsti projektą „Mokiniai skaito 

darželinukams“. 

 

  

 

 

Metų eigoje  

 

 

 

Metų eigoje  

 

 

Metų eigoje  

 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

mokytojai.  

Bibliotekininkė. 

Pradinių klasių 

ir lietuvių kalbos 

mokytojai.  

 

Darbo grupė. 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojai.  

Bibliotekininkė 

skaičius. 

 

Bus užmegzti   bendradarbiavimo 

santykiai su Naujosios Vilnios Kultūros 

centro bibliotekos vaikų skyriumi . 

 

Bus sudarytos sąlygos mokinių skaitymo 

pasiekimų gerėjimui. 

 

Dalyvaujant projekte mokiniai tobulins 

skaitymo įgūdžius.  

Uždavinys 1.4. Užtikrinti  finansinio raštingumo stiprinimo projekto „Aš pats“ priešmokyklinėse grupėse ir pirmose klasėse 

įgyvendinimą. 

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1.4.1. Išnagrinėti programos „Aš pats“ metodines  

rekomendacijas mokytojams. 

 

 

 

1.4.2. Integruoti  LJA „Aš pats“ programą  į 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. 

  

 

1.4.3.  Pristatyti programos „Aš pats“ 

įgyvendinimo rezultatus  LJA baigiamajame 

renginyje 

 

Metų eigoje   

 

   

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

 

Metų eigoje 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Priešmokyklinio 

ir pradinių  

ugdymo 

mokytojai.   

 

Priešmokyklinio 

ir pradinių  

ugdymo 

mokytojai.    

 

Darbo grupė. 

Mokytojai įgis žinių apie finansinio 

raštingumo programos įgyvendinimą 

priešmokyklinėje grupėje ir pirmoje 

klasėje.   

Priešmokyklinukai ir pirmokai mokės 

spręsti gyvenimiškas problemas. 

  

 Informacija apie dalyvavimą finansinio 

raštingumo stiprinimo projekte „Aš pats“ 

bus patalpinta darželio-mokyklos 

internetinėje svetainėje. 
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2.Tikslas:  Gerinti ugdytinių ir mokinių ugdymosi aplinką. 

Uždaviniai:  

1.1. Turtinti ir plėtoti aplinką, skatinančią darželio-mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos nuostatų formavimą. 

1.2. Kuo daugiau užsiėmimų, veiklų, pamokų vesti lauko klasėje, žaidimų aikštelėje ir kitose edukacinėse erdvėse. 

1.3. Plėsti neformalaus ugdymo paslaugų sąrašą. 

 

  

Uždavinys 2.1. Turtinti ir plėtoti aplinką, skatinančią darželio-mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos nuostatų formavimą. 

 

Įgyvendinimo priemonės   Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

2.1.1.  Parengti sveikatą stiprinančios mokyklos 

programą.  

 

 

2.1.2. Užtikrinti „Emocijų pažinimo, jų valdymo 

ir patyčių prevencijos“ programos įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Dalyvauti sveikatos renginiuose, 

konkursuose, akcijose, projektinėse veiklose. 

 

 

 

 

2.1.4.  Sutvarkyti pagal reikalavimus 4 žaidimų 

aikštelių  dangas. 

 

  

Metų eigoje. 

 

 

 

Vasaris-

kovas 

 

 

 

 

 

 

 

Metų eigoje. 

 

 

 

 

 

Metų eigoje. 

 

  

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

Ugdymo ir 

aplinkos  

lėšos 

 

  

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

psichologė, 

socialinis 

pedagogas, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė. 

 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir pradinio  

ugdymo 

mokytojai. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams. 

 

 

  

  Parengta ir planingai įgyvendinama 

sveikos gyvensenos programa, įtraukiant į 

ją šeimą, bendruomenę. 

 

 

Vaikai susipažins su įvairiomis 

emocijomis ir bandys  jas valdyti. 

 

 

 

 

 

 

Vykdomos talkos, sporto šventės ir 

renginiai, varžybos.  

Organizuojama sveikatinimo veikla. 

 

Pagal reikalavimus tinkamai sutvarkyta 

žaidimų aikštelių  danga. 
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_______________________________________________________________________________________ 

Uždavinys 2.2.  Kuo daugiau užsiėmimų, veiklų, pamokų vesti lauko klasėje, žaidimų aikštelėje ir kitose edukacinėse erdvėse. 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Ištekliai   Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

2.2.1.  Papildomai įrengti dar vieną lauko klasę. 

 

 

 

2.2.2.  Įrengti kelis judrių žaidimų kampelius  

įstaigos teritorijoje.  

 

2.2.3.   Tikslingai panaudoti Kultūros paso 

renginių pasiūlymus. 

2.2.4.  Organizuoti   projektą „Metų laikai.- Medis 

vaiko akimis“. 

 

Metų eigoje. 

 

 

 

Metų eigoje. 

   

 

 

Metų eigoje. 

 

 

Metų eigoje. 

 

Rėmėjų lėšos 

 

 

 

Rėmėjų lėšos 

 

 

   

Kultūros paso 

lėšos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams. 

 

Programos 

koordinatorius. 

 

Darbo grupė. 

Pamokos ir užsiėmimai vyks kitose 

erdvėse. Kiekviena  mokytoja bent vieną 

kartą per metus ves pamokas ir 

užsiėmimus kitose erdvėse.  

 

 

 

 

Tikslingai panaudotos Kultūros paso lėšos 

edukaciniams renginiams organizuoti. 

 

Dalyvaujant projekte vaikai įgis žinių apie 

gyvosios ir negyvosios gamtos pokyčius 

įvairiais metų laikais. 

Uždavinys 2.3.   Plėsti neformalaus ugdymo paslaugų  sąrašą. 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Ištekliai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

2.3.1.Ištirti neformaliojo ugdymo programų 

poreikį. 

 

2.3.2.Užtikrinti kokybišką mokinių užimtumą po 

pamokų ir mokinių vasaros atostogų metu. 

Metų eigoje. 

 

 

Metų eigoje. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Socializacijos 

lėšos 

Darbo grupė. 

 

 

Darbo grupė. 

 

 Ugdytiniai turės daugiau galimybių 

pasirinkti veiklas po pamokų. Bus 

teikiamos naujos neformalaus ugdymo 

paslaugos.  

Mokinių vasaros atostogų metu 

organizuojamose  stovyklose stiprinama 

mokyklos bendruomenė ir puoselėjamos 

jos vertybės. 


