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VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „LOKIUKAS“
STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖ
UŽ 2019 KALENDORINIUS METUS
Tikslas
Uždaviniai

Ugdymo proceso modernizavimas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Gerinti pamokos
kokybę.

Mokytojai taiko aktyviuosius
ugdymo metodus, naudoja IT ir
kitas priemones.
Mokytojai 5 dienas per metus
dalyvaus seminaruose, kursuose.
Mokytojai įgyja aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją.
Mokytojai vykdo kvalifikacinei
kategorijai keliamus
reikalavimus.
Pasidalijimas darbo patirtimi,
metodinė sklaida.
Priemonių, skirtų skatinti
mokinių mokymosi motyvaciją,
įvairovė. Padidėjusi mokinių
mokymo(si) motyvacija.
Mokinių
mokymo(si) pasiekimų
gerėjimas.
Gilesnės mokomųjų dalykų
žinios, stipresni praktiniai
įgūdžiai.

Uždavinys 2
Gerinti mokinių
ugdymo (si) kokybę.

Planuoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos 1500 Eur.

Mokytojai pradeda taikyti naujas mokymo(si)
strategijas bei naudoja naujai sukurtą virtualią
mokymosi aplinką (VMA). Mokytojai kėlė
kvalifikaciją daugiau nei 5 dienų kvalifikacijos
kėlimo kursuose, tiek projekto, tiek išorės mokymų
rėmuose; jie taiko naujas žinias, tarpusavy dalinasi ES lėšos 3000 Eur.
gerąja praktika, vykdo metodinę sklaidą kurdami
darbo projekte metodikas, dalindamiesi su
bendradarbiaujančiomis veiklą tobulinančiomis
įstaigomis. Kvalifikacijai atitikti įvykdytas kelių
reikalingų mokytojų perkvalifikavimas; taip pat
mokytoja įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Tiek mokytojų naujai įgytos kompetencijos naudoti Mokinio krepšelio
aktyviuosius ugdymo(si) metodus, tiek naujai
lėšos.
įsigyta įranga bei VMA, tiek naujos veiklos
ES lėšos 12385
(neformaliojo švietimo veiklos) tarnauja skatinant
Eur.
mokinių mokymosi motyvaciją, didinant įvairovę,
gerinant mokinių pasiekimus, gilinant mokomųjų
dalykų žinias, stiprinant praktinius įgūdžius: įsigyti
interaktyviojo mokymosi magnetiniai kubai,
Interaktyvios virtualios grindys. Papildomos
veiklos gerinant mokinių skaitymo gebėjimus

Panaudoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos 1500 Eur.
Savivaldybės lėšos
200 Eur.
ES lėšos 3000 Eur.

Mokinio krepšelio
lėšos.
ES lėšos 12385
Eur.

Uždavinys 3
Tobulinti mokyklos
valdymą.

Uždavinys 4
Gerinti kalbinio ir
kultūrinio lietuvių
kalbos raštingumo
kokybę.

Išvada apie pasiektą
tikslą

Užduotys pamokose
individualizuojamos ir
diferencijuojamos.
Netradicinės pamokos ir
renginiai.
Ugdymo plano, veiklos
programos, ilgalaikių ir kitų
planų monitoringas.
Atsižvelgiant į mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatus, koreguojamos
atitinkamos sritys.

padeda individualizuoti ir diferencijuoti pateikiamą
mokiniams informaciją bei užduotis. Nedradicinės
pamokos ir veiklos praturtintos iki šiol nepatirta
praktika – veiklos/renginiai, panaudojant
Virtualiąją realybę (VR), VR akinius.
Parengtas ir steigėjo patvirtintas Vilniaus darželio- mokyklos „Lokiukas“ 2019–2020 ir 2020–2021
mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo
ugdymo planas. Atnaujintos Neformaliojo švietimo
būrelių, Ilgalaikių projektų, Pritaikytų ugdymo(si)
programų ir kitų planavimo dokumentų formos,
atliekama Ilgalaikių ugdymosi planų, Ugdomosios
veiklos planų ir kitų planavimo dokumentų
stebėsena ir tobulinimas. Kryptingai įgyvendinamas
veiklos kokybės įsivertinimo procesas.
Tęsiama neformaliojo švietimo lietuvių kalbos
Mokinio krepšelio
būrelių veikla sudarant sąlygas visiems mokiniams lėšos.
ugdytis lietuvių kalbos pagal savo poreikius ir
gebėjimus; teikiamos individualios konsultacijos.
Lietuvių kalbos mokytojai dalyvauja naujų leidinių
pristatymuose, kelia kvalifikaciją konferencijose,
kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Sudarytos kokybiškos sąlygos
visiems mokiniams ugdytis
lietuvių kalbos pagal savo
poreikius ir gabumus, suteikiant
kvalifikuotą pagalbą.
Lietuvių kalbos mokytojai
tobulina kompetencijas, kelia
kvalifikaciją.
Uždaviniai įgyvendinami pritraukiant papildomų lėšų ir kitų išteklių, tikslo siekiama efektyviai.

Tikslas
Uždaviniai

Tautiškumo, pilietiškumo bei tolerancijos ugdymas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Įvairinti popamokinės
veiklos formas.

Sudarytos ugdymosi bei
saviraiškos galimybės
neformaliojo švietimo veikloje.

Planuoti
finansiniai
ištekliai
Neformaliojo švietimo baras, kuriam panaudojamos Mokinio krepšelio
visos Ugdymo plane numatytos neformaliajam
lėšos.
švietimui skirti valandos bei kuriame veiklas vykdo

-

Mokinio krepšelio
lėšos.

Panaudoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos.

Uždavinys 2
Gerinti santykius su
mokinių tėvais
(globėjais).

Uždavinys 3
Sudaryti sąlygas
valstybinės kalbos
tobulinimui
Išvada apie pasiektą
tikslą

Būrelių skaičiaus didėjimas (10
proc.)
Mokiniai – aktyvūs renginių
dalyviai.
Ugdomas suvokimas apie
šiuolaikinį skirtingų kultūrų
pasaulį, įgyjama kultūrinė ir
socialinė kompetencija.
Klasės tėvų veikla ir indėlis į
mokyklos gyvenimą.
Atnaujinta tėvų informavimo bei
komunikavimo sistema.
Tėvų dalyvavimas
popamokinėje veikloje.
Tėvų dienos, pasitarimai ir kitų
formų renginiai.
Organizuojamos paskaitos.
Specialistų
konsultacijos.
Naujos metodinės priemonės ir
įranga kalbos kabinetuose.
Vilniaus miesto 3–4 klasių
mokinių lietuvių (valstybinės)
kalbos olimpiada.

išorės Neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai,
praturtintas papildomais neformaliojo švietimo
renginiais: neformaliojo švietimo būreliai (teatro,
psichologinio teksto nagrinėjimo) bei VR
renginiais, kurie atveria galimybes susipažinti su
skirtingų kultūrų įvairove, ugdyti socialinę
kompetenciją novatoriškai. Mokiniai yra aktyvūs
renginių, būrelių dalyviai.
Tęsiamas glaudus įstaigos ir šeimų (tėvų/globėjų)
tarpusavio bendradarbiavimas organizuojant ir
vykdant bendras veiklas, rytmečius, popietes,
neformaliojo švietimo veiklas (konkursus ir kt.).
Tradiciškai organizuojamos tėvų dienos, tėvams
suteikiama galimybė susitikti ne tik su klasių
auklėtojais, bet ir kitų dalykų (lietuvių kalba, kūno
kultūra, anglų kalba, muzika) mokytojais,
specialistais. Teikiamos konsultacijos tėvams.

ES lėšos 7000
Eur.

ES lėšos 7000 Eur.

-

-

Tradiciškai organizuojama Vilniaus miesto tautinių Mokinio krepšelio Mokinio krepšelio
mažumų mokyklų 3-4 klasių mokinių lietuvių
lėšos.
lėšos.
kalbos olimpiada, atnaujintas Vilniaus miesto
Savivaldybės
Savivaldybės lėšos
bendrojo ugdymo tautinių mažumų mokyklų
lėšos 150 Eur.
150 Eur.
pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos meninio
skaitymo konkurso organizavimas.
Uždaviniams įgyvendinti ir tikslui pasiekti atnaujintas ugdymo proceso organizavimas papildant jį naujomis veiklomis,
priemonėmis, projektais.

Tikslas
Uždaviniai

Saugios ir modernios ugdymo(si) aplinkos kūrimas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Gerinti
mokyklos
kabinetų estetinį
apipavidalinimą.
Uždavinys 2
Atnaujinti
informacinę bei
techninę bazę.

Visi kabinetai aprūpinti
būtiniausiomis ugdymo
priemonėmis pagal mokyklų
aprūpinimo standartus.
Suremontuoti kabinetai.
Mokyklos erdvės aprūpintos
reikalingomis šiuolaikinėmis
mokymo priemonėmis.
Visi mokiniai aprūpinti
vadovėliais.
Kaupiama mokinių ir
mokytojų savišvietos
biblioteka.

Uždavinys 3
Stiprinti
mokinių
saugumą.

Aptverta mokyklos teritorija.
Saugus mokinių atėjimas ir
išėjimas iš mokyklos su
elektronine kortele.

Išvada apie
pasiektą tikslą

Planuoti
Panaudoti
finansiniai ištekliai finansiniai
ištekliai

Atnaujintas kabinetų estetinis vaizdas, atlikti estetiniai remontai,
sukonfigūruotos ir programiškai atnaujintos būtiniausios ugdymo
priemonės.

Savivaldybės lėšos Savivaldybės
10000 Eur.
lėšos
10000 Eur.

Tęsiamas naujos technikos ir naujų priemonių įsigijimas pagal
projektą „Gyvasis skaitymas“, finansuojamą iš Europos socialinio
fondo lėšų: VR parametrus atitinkantis kompiuteris. Pradedamas
naujas inovatyvių priemonių pirkimas pagal naujai laimėtą
Projektą „Jausk, atpažink, išreikšk“, taip pat finansuojamą iš
Europos socialinio fondo lėšų. Kabinetuose sumontuota įnovatyvi
įranga: įsigyti SMART interaktyvieji ekranai 4vnt. Mokiniai ir
mokytojai mokymui(si) aprūpinti 21 naujų kompiuterių.

ES lėšos 1580,5
Eur.
Paramos fondo
lėšos 4500 Eur
Savivaldybės lėšos
7000 Eur.
Mokinio krepšelio
lėšos 10900 Eur.
Ugdymo lėšos 5000
Eur.
Ugdymo lėšos 600
Eur.

ES lėšos 1580,5
Eur.
Paramos fondo
lėšos 4500 Eur
Savivaldybės lėšos
7000 Eur.
Mokinio krepšelio
lėšos 10900 Eur.
Ugdymo lėšos
5000 Eur.
Ugdymo lėšos 600
Eur.
Savivaldybės
lėšos 6500 Eur.

Pašalinti mokinių (bei kitų asmenų) sveikatai ir gyvybei pavojų
keliantys didžiulių gabaritų medžiai. Kreiptasi į atsakingas
institucijas dėl vaikų (ir kitų asmenų) saugumo užtikrinimo
pakeliui į įstaigą ir iš jos pėsčiųjų takais.
Bendruomenės saugumui Įstaigos tarybos pritarimu įrengiamos
Užtikrinamas mokinių
teritorijos (išorės) vaizdo stebėjimo kameros.
saugumas pertraukos metu.
Pertraukų metu mokyklos bendruomenė sutartinai kontroliuoja ir
Saugi ir jauki aplinka
užtikrina mokinių, taip pat ir darbuotojų saugumą; įgyvendinamos
mokiniams, mokyklos
prevencinės programos, laikomasi saugos taisyklių ir reikalavimų.
darbuotojams.
Užtikrinama saugi ir jauki aplinka mokiniams, mokyklos
darbuotojams, svečiams. Pradedama įgyvendinti nauja prevencinė
programa „Laikas kartu“ LIONS QUEST.
Uždaviniai įgyvendinami ir tikslo siekiama modernizuojant, praturtinant įstaigos veiklą, atnaujinant/pradedant naujas programas,
projektus, įsigyjant naujas priemones.

