
UTENOS MOKYKLA-VAIKŲ DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

                                                                   2016 m. 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Įgyvendinta 

 

1.Uždavinys:  Tobulinti švietėjišką veiklos organizavimą, įtraukiant mokyklos savivaldos 

institucijas. 

1.1. Informuoti tėvus apie 

ugdymo(si) inovacijas 

įstaigoje. 

Tėvai susipažino su ugdymo(si) 

inovacijomis. 

Aptarta grupių ir klasių 

tėvų susirinkimuose. 

1.2. Įtraukti tėvus į 

ugdymo procesą. 

Tėvai dalyvavo ugdymo procese, 

edukacinėse pamokose išvykose. 

„Svirpliukų“ gr. , 

„Pelėdžiukų“ gr. 

edukacinės 

pamokėlės:“Arbata su 

mama“, „Mano žaislas“.  

„Šeimos burbulo“ 

gamyba- I-je kl., 

Edukacinės išvykos: į 

Kauno lėlių teatrą, į 

Anykčių etnografinę 

sodybą, į Trakų pilį. 

1.3.  Organizuoti  

edukacinių priemonių 

parodas  vaikų ugdymui. 

20% tėvų įsitraukė ir parengė   

priemones 

Parengta priemonių 

parodos: :“Boružiukų“ 

gr., „Viščiukų“ gr.          

( Mano žolynėliai, 

Žaisliukas mažyliui)  

1.4. Organizuoti ugdytinių 

išvykas, veiklą 

netradicinėse erdvėse 

Edukacinės pamokos pravestos: 

„Kraštotyros muziejuje“,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

, ‚Policijos komisariate“, gamtoje- 

prie Dauniškio ežero, prie Krašuonos 

upelio,  

 

Atsispindi mokytojų 

įsivertinimo aprašuose. 

 

2. Uždavinys: Derinti  šeimos ir bendruomenės lūkesčius, teikiant žinias apie vaiko 

pasiekimus ir raidą 

  

2.1.Analizuoti vaikų 

pasiekimus, tobulinti vaikų 

vertinimą 

 

   Tėvai supažindinti su  ikimokyklinio 

amžiaus vaikų individualiais  

pasiekimais. 

Analizuoti mokinių pasiekimai. 

Aptarta grupių tėvų 

susirinkimuose 2016 m.  

gegužės mėn. 

 

Mokytojų metodinės 

grupės pasitarime: 

2016-01-05, prot. Nr.1 

2016 -06-05, prot.Nr.4;  

2.2. Bendradarbiauti su 

tėvais, atsižvelgiant į 

individualių vaikų poreikių 

ugdymą   

Organizuoti bendri šeimos ir grupės 

projektai:“Tegul vaikai ir paukščiai 

skraido“,“Savam daržely- augalėlį 

auginu“,Visos gėlės Tau 

mamyte“,“Knygos mano 

draugai“,“Mūsų šeimos sodas““Aš ir 

gyvūnai:šalia manęs ir su manimi“, 

Aptarta auklėtojų 

metodinės grupės  

pasitarime 2016-05-25, 

prot.Nr.AM-3 

 



‚Judėsi stprybės turėsi“, „Šokių ir dainų 

šventė‘, ‚“Mus supanti erdvė“, 

3. Uždavinys: Tobulinti ugdomąją veiklą, siekiant kuo geresnės asmeninės vaiko pažangos 

 

3.1.  Atnaujinti ir vykdyti    

savo įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programą  

„Vaikystės taku“ 

80% atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 

programos „Vaikystės taku“ turinys. 

Aptarta auklėtojų 

metodinės grupės  

pasitarime 2016-11-30, 

prot.Nr.AM-30 

Patvirtinta m/d 

„Eglutė“ Direktoriaus 

2016 11 29 įsakymu 

Nr. (1.3)-V-25 

3.2. Papildyti grupes ir 

kitas edukacines erdves  

šiuolaikiškomis ugdymo 

priemonėmis. 

Įsigytos  priemonės tyrinėjimui, 

pažintinei veiklai, loginiam mąstymui. 

Įsigyta priemonės:  

Stalo žaidimai po 2-3 

kiekvienoje grupėje; 

„Futbolas“- 2 grupėse; 

„Bilijardas“; 

Mikroskopas -2 

klasėse; Svarstyklės-2 

klasėse. 

3.3. Integruoti į ugdymo 

turinį prevencinio ugdymo 

programas 

Suteikiamos žinios 80% vaikų 

sumažins žalingus įpročius 

Elektroniniame dienyne 

atsispindi temos 

mokytojų 

trumpalaikiuose 

planuose. 

Pravestos 

valandėlės:“Zipio 

draugai“, 

„Jausmai“,“Bendravim

as“, parodos „Rūkymui 

–ne“ ,“Sveikas 

maistas“ ir kt. 

4. Uždavinys: Plėtoti individualius vaikų gebėjimus ir tenkinti socialinius, specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius 

4.1. Teikti kokybišką 

specialistų pagalbą 

vaikams, mokytojams ir 

tėvams 

Parengtos individualizuotos ir 

pritaikytos programos spec.poreikių 

vaikams. 

Aptarta VGK posėdyje 

2016 11 15 Nr.6 

  4.2. Vertinti vaikų 

individualių gebėjimų 

ugdymą ir realizavimą 

Mokytojai ugdymo procesą  

individualizuoja ir diferencijuoja 

Atsispindi ugdymo 

proceso refleksijose 

grupių dienynuose. 

 

4.3. Kūrybiškai pritaikyti ir  

individualizuoti ugdymo 

turinį  kiekvienam vaikui 

Temos planuojamos pagal vaikų 

poreikius,užduotėlės teikiamos, 

atsižvelgiant į  individualius vaiko 

gebėjimus. 

Atsispindi grupių 

veiklos planuose, 

refleksijose. 

5.Uždavinys.  Tobulinti mokytojų kompetencijas  ir taikyti inovatyvius metodus.   

5.1. Dalintis gerąja darbo 

patirtimi su kolegėmis 

Gerosios patirties sklaida:  

Įstaigoje: „Šeimos ir grupės bendri 

projektai“ 

Aptarta auklėtojų 

metodinės gr. pasitarime 

2016-05-25  



 prot.Nr..AM-3 

 

5.2.  Tobulinti savo 

asmenines ir profesines 

kompetencijas 

Mokytojai dalyvavo  ir patobulino 

asmenines kompetencijas įvairiuose 

seminaruuose, konferencijose. 

Per metus kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose 

mokytojai  dalyvavo 61 

d., kituose metodiniuose 

renginiuose - 21 d. 

5.3. Dalyvauti 

rajoniniuose,šalies 

renginiuose. 

 Dalyvavo rajoniniuose renginiuose: 6 

auklėtojos pasidalijo gerąja darbo 

patirtimi.   

Respublikoje: parengtas stendinis 

pranešimas: „Mokytojo vaidmuo 

ugdant šiuolaikinius Z kartos vaikus“; 

Pranešimas „kūrybiškumo ugdymas 

pritaikant „Zipio draugai“ programą 

.  

Utenos  lopš-darž. 

„Želmenėlis“,„Šaltinėlis“; 

 

Vilniaus l/d „Vėrinėlis“; 

 

 

Molėtų švietimo centras. 

5.4. Taikyti modernias 

technologijas   

ugdomajame procese 

70% mokytojų IKT panaudojo ugdymo 

procese, pritaikyta IQES online 

platformos metodai. 

Ugdymo procese naudoja 

SMART lentą, taiko 

kompiuterines programas; 

Parengta „Įsivertinimo ir 

pažangos anketa“(2016 

m.),atliktas mokyklos 

įsivertinimas 3.1.1 

rodiklis(IQES online                                                                                             

metodas.) 

6.Uždavinys. Kurti edukacines erdves ir saugią ugdymo(si) aplinką                 
 

6.1.  Kurti saugią, 

estetišką, pritaikytą vaiko 

amžiui, poreikiams ir 

interesams aplinką 

 Pritaikyta vaikams saugi lauko aplinka, 

 priemonės kūrybiniams vaikų 

poreikiams tenkinti. 

Aptarta individualiai su 

auklėtojomis ir tėvais: 2 

gr.lauko aištelėse  įrengta  

krepšinio stovai, įrengta 

futbolo vartai 1 grupės 

aikštelėje, nupirkta 2 

priemonės žaidimams su 

vandeniu lauke, aprūpinta 

kūrybinėmis priemonėmis 

ugdymo proceso 

organizavimui už  1297 

EUR. 

6.2. Praplėsti ekologinio 

takelio „Spygliukas“ klases 

 

Papildyta ekologinio takelio  stotelė 

„Daržas“. 

 Įrengta 5 dėžės- lysvės 

augalų auginimui ir 

stebėjimui. 

 

 

 




